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Feliz Ano Velho

2018 começa ainda com os mesmos desafios e medos de 2017: a escalada da 
violência; a prometida obra para por fim à falta d’água que se arrasta e os feirões – 
derrubados nas chuvas de 2016 – ainda esperam o dinheiro que vem de convênios 
com o Goiás na Frente para serem reerguidos. Caso mais grave é na Saúde, em que 

postos em construção foram paralisados, abandonados e nenhum foi entregue: 
situação que atrapalha e revolta a dona-de-casa Silma Almeida. Com seus netos, ela 
lamenta a ruína de onde era para funcionar o Posto de Saúde do Setor Tropical. P. 6 e 7

Cafeterias vão além 
do pingado e do 
cafezinho preto

Úteis ou um 
enfeite do 
passado?

Orelhões GOurmet

P. 9 P. 10

Sem serem consultados, 
comerciantes chiam com 
mudanças propostas

mercadO municipal
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entreVista
Presidente da Câmara Municipal

Se for candidato, Lula 
vencerá as eleições”Amilton Filho, SD

P. 5
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BASTIDORES

expectatiVa 
A Câmara Municipal deve 
recomeçar os trabalhos de 
2018 em clima de eleição e 
mudanças nas cadeiras. Isto 
porque alguns representantes 
anapolinos poderão concorrer 
a cargos nas eleições de 
2018. Há ainda os que 
podem deixar os gabinetes 
para assumir cargos na 
gestão municipal.

sed 
Leandro Ribeiro (PTB), pré-
candidato do PTB a deputado 
estadual, foi cogitado para 
representar seu partido no 
Governo de Goiás, sob o 
comando de José Eliton. 
No entanto, a resposta 
governista é que os nomes 
precisam atender a critérios 
políticos, mas também 
técnicos.

pOlícia 
Em mais uma ação policial 
no Ciretran Anápolis, seis 
pessoas foram presas entre 
servidores e despachantes. 
A investigação é um 
desdobramento da Operação 
Intraneus III, deflagrada 
em dezembro de 2017, 
e investiga organização 
criminosa em que servidores 
recebiam propina para 
realizar transferência 
de veículos e outros 
procedimentos de forma 
irregular.

ViOlência 
Janeiro acabou com um saldo 
de 21 homicídios na cidade, 
de acordo com dados oficiais 
da Polícia Civil. No mesmo 
período em 2017, foram 15. 
Em nota, a Secretaria de 
Segurança Pública explicou 
que o quadro de violência 
“é proveniente de situações 
atípicas e excepcionais, de 
difícil previsão”.

 

O principal debate 
político no Brasil ainda não 
são as candidaturas ou as 
coligações partidárias, mas 
sim o nível de uso político 
da Operação Lava Jato, 
conduzida principalmente 
pelo juiz Sérgio Moro. A 
acusação de direcionamento 
das ações a fim de impedir 
o ex-presidente Lula de 
ser candidato ganha força 
com a pressa com que seus 
processos foram julgados 
e a lentidão de outros 
denunciados – como os 
senadores José Serra e Aécio 
Neves (PSDB) – que sequer 
deixaram seus mandatos.

A resposta popular 
sobre esta dúvida veio por 
intermédio da pesquisa 
Datafolha, publicada na 
última quarta-feira (31) 
pela ‘Folha de S.Paulo’. Ela 
confirma a preferência do 
eleitor por Lula, dando a 
dimensão que a popularidade 
que o ex-presidente tem em 
detrimento da contaminação 
do processo jurídico a qual 
enfrenta. Lula segue imbatível 
a exemplo das pesquisas 
anteriores do mesmo instituto 
e ainda de outros, como Ibope 
e Ipsos (ligada ao Estadão).

Lula tem 37% dos votos 
no primeiro turno e ganha de 
todos também no segundo 
turno. O índice é o mesmo 
registrado na pesquisa 

anterior, divulgada no início 
de dezembro. Quando 
confrontados com Lula, Jair 
Bolsonaro (PSC), tem 18%, 
Geraldo Alckmin (PSDB) e 

Ciro Gomes (PDT), aparecem 
empatados com 7%. Já Marina 
Silva (Rede) fica com 10%.

Com percentuais entre 
47% e 49% de intenção de 

votos, Lula venceria seus 
adversários no segundo 
turno contra Alckmin (que 
teria 30%), Marina (32%) e 
Bolsonaro (32%).
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Foi 2017 que ainda não acabou ou é 2018 
que insiste em copiar seu irmão mais novo 
e já velho? Independentemente da versão 
fantasiosa a se escolher, a realidade anapo-
lina mostra que os votos de esperança não 
conseguiram ser renovados no início do ano. 
Ao final do primeiro mês de 2018, os proble-
mas se renovam em intensidade e presença 
e – infelizmente – grande parte deles ainda 
se aprofundou em um abismo de medo e in-
segurança.

A Segurança Pública torna-se um item ilu-
sório para o anapolino, uma vez que este ja-
neiro ultrapassou à casa dos 40% o mesmo 
índice de homicídio (para citar somente um 
quesito) o mesmo período de 2017. A falta de 
ações no setor por parte do Governo de Goiás 
se soma à ausência da participação da Prefei-
tura em tentar remediar o cenário. A prome-
tida Guarda Municipal nem saiu do papel e já 
nascerá – se vier – obsoleta, afinal o clima de 
insegurança dá o tom de que não será o in-
cremento de homens para cuidar de parques 
e áreas públicas sob responsabilidade do mu-
nicípio que poderá mudar o panorama. Isto, 

ainda, no campo das ideias uma vez que nem 
mesmo o projeto de uma guarda foi apresen-
tado à sociedade.

O mesmo ocorre com a infraestrutura ur-
bana e a da área da Saúde em especial. Du-
rante todo o ano de 2017, obras de postos de 
Saúde foram largadas ao relento, tornando-se 
abrigo de marginais e as construções deram 
lugar às ruínas. A gestão Roberto Naves (PTB) 
não conseguiu terminar projetos que foram 
deixados em andamento em 2016. É o mesmo 
caso, também, dos feirões dos bairros Alexan-
drina e Lourdes que, durante as tempestades 
de 2016, cederam e foram ao chão. Até hoje, 
a Prefeitura coloca a responsabilidade do in-
vestimento no Governo de Goiás, alegando 
que o dinheiro para a reconstrução virá por 
intermédio de um convênio com o programa 
Goiás na Frente.

O Feliz ano velho de 2018 – um ano curto 
com feriados e eventos que paralisam o ritmo 
das ações no País – começa com preocupação 
para o anapolino que, cada dia mais, precisa 
se esforçar para não ser vencido pelo desâni-
mo social em que se encontra.

EDITORIAL

celebraçãO 
A Voz de Anápolis chega, 
com esta edição, à 
emblemática marca de 
100 edições publicadas em 
pouco mais de dois anos de 
atuação na cidade. Seguimos 
perseguindo a missão de 
colocar o anapolino para ser 
o protagonista em nossas 
pautas, tendo voz ativa 
em nossas reportagens e 
enquetes.

nOrmal? 
Moradores do Residencial 
Copacabana, região sudoeste 
de Anápolis, enfrentaram 
mais um dia sem de água 
na última segunda-feira 
(29). O problema vinha se 
arrastando desde a quinta-
feira (25). A bronca ficou 
ainda pior quando, ao ligar 
para a Saneago, receberam 
a informação de que o 
sistema estava operando 
normalmente.

Fica Ou Vai? 
A reforma administrativa de 
José Eliton, que assumirá o 
Governo de Goiás em abril, 
tem a função – também – de 
acalmar as legendas que já 
negociam abertamente uma 
alternativa à sua candidatura. 
Muitos querem seguir 
marconistas, mas com um 
nome que não seja o do vice-
governador.

diálOGOs 
A confirmação da ida de 
Alexandre Baldy ao PP, 
aliada à unção nacional dos 
caciques da legenda, pode 
mudar o cenário político 
em Goiás. Isto porque 
Wilder Morais vive sob risco 
de perder o comando da 
legenda. Com isto, Baldy 
poderia renegociar posições 
do PP nas chapas que estão 
se formando.

e aGOra? 
O PTB tem uma missão: 
acomodar o ex-senador 
Demóstenes Torres dentro 
da chapa governista. Isto 
porque Torres declarou 
por diversas vezes que é 
candidato ao Senado. Com 
isto, aumenta a disputa, já 
que uma das duas vagas 
disponíveis deve ser de 
Marconi Perillo. São muitos 
nomes que hoje disputam 
o preenchimento deste 
segundo espaço.

bOlsO cheiO 
A revelação dos 
supersalários do ex-senador 
petebista caiu mal para 
a tentativa de prestigiar 
Demóstenes. Como 
procurador, ele recebeu 
mais de R$ 200 mil somente 
referente ao mês de 
novembro. O MP prometeu 
investigar os vencimentos 
milionários que se repetiram 
em janeiro.

de nOVO 
Marconi Perillo, aliás, 
anunciou – como sempre 
– que não pretende 
ser candidato e apenas 
comandar o processo 
como articulador político 
da campanha do PSDB e 
de José Eliton. Ninguém 
acreditou, é claro, nesta 
possibilidade.

mOntadO 
O PT deve formalizar no 
início de fevereiro uma 
chapa puro-sangue para 
disputar as eleições de 
2018. O nome de Antônio 
Gomide é lembrado para 
uma das opções de vagas. 
A legenda, ainda, mantém 
conversações com outras 
legendas, entre elas, o 
PMDB de Daniel Vilela.

um anapOlinO 
Pré-candidato ao 
Governo de Goiás, 
Daniel Vilela tem 
dialogado com diversas 
legendas e vem 
priorizando o discurso 
de “ampliar o leque 
de representações”. 
E, assim, Anápolis 
passa a ser um dos 
gargalos eleitorais a 
serem resolvidos, onde 
o MDB tem grandes 
dificuldades eleitorais.

base 
O PSDB anapolino 
poderá lançar dois 
nomes a deputado 
federal da velha guarda. 
São eles Ridoval 
Chiareloto e Adhemar 
Santillo. Ambos 
devem trabalhar para 
conquistar uma boa 
votação para José Eliton 
na cidade.

depende 
Geli Sanches e Lisieux 
Borges podem ser dois 
nomes petistas da 
Câmara Municipal a 
disputar um mandato na 
Assembleia Legislativa. 
“Tudo depende da 
configuração do partido 
e dos espaços que 
podem ou não se abrir”, 
afirma, enigmático, um 
dirigente da legenda. 
Gomide, por outro lado, 
é lembrado tanto para a 
Assembleia quanto para 
ocupar um espaço na 
disputa majoritária.

decididO 
Roberto Naves bateu o 
martelo: se depender 
ele, irá apoiar José 
Eliton à reeleição para o 
Governo de Goiás.

de OlhO 
Dom João Wilk, Bispo da 
Diocese de Anápolis, assinou 
um comunicado alertando aos 
fiéis católicos de um golpe 
aplicado por jovens: eles 
visitam residências em nome 
da diocese, pedindo ajuda 
financeira para determinada 
igreja. Segundo Wilk, as 
igrejas só pedem contribuição 
a fieis que frequentam as 
paróquias.

murchOu 
Os números da pesquisa 
Datafolha divulgados na 
última quarta-feira (31), 
desanimaram o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
que havia se lançado pré-
candidato à Presidência. 
Meirelles aparece com apenas 
2% das intenções de voto no 
seu melhor desempenho.

discOrdandO 
A pesquisa Datafolha – a 
primeira de 2018 – traz 
a resposta da população 
brasileira em relação ao 
discurso de Meirelles e de 
Temer de que a Economia está 
reagindo e atinge índices de 
prosperidade.

OpiniãO 
O advogado criminalista 
Antônio Carlos Castro, o 
Kakay, assinou artigo na 
Folha de S. Paulo afirmando 
que o “STF pode muito, 
mas não pode tudo”. Kakay 
rebateu a declaração de 
Carmen Lúcia sobre o STF se 
apequenar sobre o debate 
de prisão em 2ª instância: “o 
debate da liberdade nunca se 
apequena”.

recOmeçO 
As sessões plenárias da 
Câmara Municipal retomam 
os trabalhos em 2018 na 
próxima segunda-feira, dia 05.

Liderança de Lula no Datafolha é resposta do 
eleitor à politização da Operação Lava Jato
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Após a vitória por dois a 
zero sobre o Grêmio Anápolis, 
o Goiás animou o técnico Hé-
lio dos Anjos, que saiu satisfei-
to com o resultado. Não só por 
superar o adversário em cam-
po, mas também a ansiedade. 
Segundo o treinador, foi difícil 
evitar que os atletas já ficassem 
com a cabeça voltada para o 
clássico contra o Vila Nova. 
Agora que venceu, porém, o 
comandante esmeraldino acre-
dita que o time vai muito forte 
e motivado para o segundo em-
bate contra o rival.

“A nossa maior dificulda-
de foi viver esse jogo já pen-
sando no futuro. Atuar hoje 
(quarta-feira), mas de olho no 
clássico e no primeiro jogo da 
Copa do Brasil. Felizmente, 
conseguimos vencer. Em al-
guns momentos, seguramos 
um pouco e administramos a 
vantagem. Sabíamos que seria 
uma partida difícil contra um 
adversário qualificado”, ava-
liou o treinador.

O duelo na Serrinha mar-

cou a estreia do atacante Felipe 
Garcia. Ele formou trio ofensivo 
com Júnior Viçosa e Rafinha. 
Discreto na etapa inicial, aca-
bou sendo substituído aos 10 
minutos do segundo. No entan-
to, Hélio minimizou a atuação 
apagada e citou motivos que o 
levam a crer que o reforço vai 
crescer de produção no decorrer 
do Campeonato Goiano.

“Felipe vem da segunda 
divisão japonesa. Os dois cam-
peonatos lá terminaram em no-
vembro. Desde então, o Felipe 
ficou envolvido com essa trans-
ferência. Só nos últimos 10 dias 
é que ele resolveu sua vida. Trei-
nou bem, mas eu tinha certeza 
que ele sentiria o jogo. Era hu-
manamente impossível atuar o 
tempo inteiro. Mas tenho certe-
za que vai ser artilheiro aqui. Ele 
tem muita facilidade para fazer 
gol” – elogiou.

O segundo clássico será no-
vamente no Olímpico e com 
torcida única, mas desta vez com 
a entrada liberada só para colora-
dos. O Tigre é o mandante.

Felipe Homsi

A Anapolina começou 
2018 com uma campanha e 
um futebol mais eficientes do 
que o Grêmio e o Anápolis na 
principal competição do Esta-
do, o Goianão 2018. Em um 
campeonato onde time algum 
conseguiu manter 100% apro-
veitamento, a Rubra terminou 
a 5ª rodada com cinco jogos 
disputados, duas vitórias, dois 
empates e uma derrota, per-
manecendo, até o fechamento 
desta edição, na segunda co-
locação do Grupo A com oito 
pontos.

O Goiás é o líder do grupo 
com 12 pontos e tem 80% de 
aproveitamento. Tudo indica 
que o Campeonato Goiano 
deste ano será mais equilibra-
do. Nenhum time ganhou 
todos os jogos, mas todas as 
equipes pontuaram. Dado o 
cenário, é difícil saber se a Ru-
bra vai permanecer na onda 
de bons resultados ao longo da 
competição, mas pelo menos 
no início os resultados revelam 
que o time acertou mais do que 
seus rivais anapolinos.

Na última partida, o placar 
de 1x1 contra o Aparecidense 
foi considerado “razoável” para 
ambos. Com o empate, o time 
de Aparecida garantiu a segun-

da colocação no grupo B, com 
oito pontos, atrás do Grêmio 
Anápolis, terceiro colocado, 
com sete pontos. Assim como 
seu último adversário, a Rubra 
completou na 5ª rodada cinco 
jogos sem perder. Na primeira 
rodada, o time perdeu para o 
Grêmio Anápolis. Foi quando 
todos acharam que a Raposa 
iria deslanchar.

Depois desta partida, a Xata 
se reestruturou e conseguiu 
uma vitória contra o Itumbiara, 
o empate contra o Vila Nova, a 

conquista de três pontos contra 
o Anápolis e finalmente um 
empate contra o Aparecidense. 
A avaliação de dirigentes e tor-
cedores é a de que os resultados 
são positivos. A Rubra pode co-
memorar a segunda colocação 
no grupo e se tornou uma forte 
candidata a se classificar para a 
próxima fase.

Se por um lado o empate 
foi bom para a Anapolina, o 
jogo revelou a superioridade da 
Aparecidense nos confrontos 
com o time anapolino. Desde 

a última derrota para o time 
de Aparecida, em 2011, foram 
quatro vitórias do Aparecidense 
e três empates nos jogos entre 
os dois clubes.

Os gols do confronto do 
Anápolis contra o Apareciden-
se, realizado nesta quarta-feira 
(31) no Estádio Jonas Duarte, 
foram marcados no primei-
ro tempo. Jacó marcou aos 2 
minutos para a Anapolina e 
Washington empatou de falta 
para o Aparecidense, aos 44 mi-
nutos. Na maior parte do jogo, 

a Rubra jogou com um a menos 
em campo. Milton foi expul-
so aos 30’ do primeiro tempo. 
Para uma quarta-feira, o Jonas 
Duarte esteve cheio, com um 
público pagante de pouco mais 
de três mil torcedores. A renda 
da partida foi de R$ 96.465,00.

Diferencial
O técnico da Anapolina, 

Vilson Tadei, aproveitou o en-
trosamento da dupla Robson e 
Jacó para o jogo contra o Apa-
recidense. Os dois estão fazen-

do a diferença para que o time 
se mantenha com bons resulta-
dos na competição.

O gol da Xata foi resulta-
do justamente desta sintonia 
entre os dois. Começou com 
uma boa jogada de Robson 
pela direita e o passe para Jacó, 
que tocou para abrir o placar. O 
gol da Aparecidense só veio no 
final do primeiro tempo, com 
a falta bem cobrada pelo meia 
Washington. No domingo (4), 
a Rubra irá enfrentar o Itumbia-
ra no Estádio JK, às 17 horas.

espOrte
Rubra é o melhor anapolino no Goianão

Torcedores da Rubra marcaram presença no jogo contra o Aparecidense; 
partida teve mais de três mil pagantes

Jacó garantiu o gol da Rubra e os pontos necessários 
para o time se manter na vice-liderança

Felipe Homsi

O Campeonato Goiano 
ainda está no começo e os resul-
tados ainda não mostram clara-
mente os times que irão passar 
para as semifinais e quem irá 
ficar no meio do caminho. No 
Grupo B, os times de Anápolis 
estão inseridos neste quadro de 
indefinição e ainda tem a des-
culpa de dizer que podem se 
recuperar ao longo do campeo-
nato. O Galo começou muito 
mal e não conseguiu mostrar 
resultados do trabalho que vi-
nha divulgando.

Com uma crise financeira, 
o time jogou cinco vezes, em-
patou em dois jogos e perdeu 
duas partidas, com um rendi-
mento de 13,3%, após balanço 
da quinta rodada do Goianão 
2016. NNão fosse o empate 
contra o Atlético nesta quarta-
feira (31), o cenário para o Aná-
polis seria ainda pior. O jogo já 
é considerado uma das piores 
partidas da competição e para o 
Anápolis, a certeza de que mui-
ta coisa precisa mudar no time.

Coincidência ou não, o 
Anápolis é o último colocado 
no grupo B, com dois pontos e 
no grupo A o Atlético mantém 
essa colocação também, com 
três pontos. Sem grandes chan-
ces de gols, os dois times fize-
ram uma partida burocrática e 
protocolaram apenas o 0x0 no 
Estádio Olímpico. Apesar de ser 
cedo para qualquer avaliação 
aprofundada, é preciso lembrar 
que desde 2017 o Anápolis não 
acha o caminho do gol.

Foram dois campeonatos 
desastrosos, o Goianão do ano 
passado e o Brasileiro Série D. 
E na gestão do clube, a falta de 
recursos financeiros e a deban-
dada de importantes figuras 

que apoiavam o time continua 
trazendo suas consequências. 
O Anápolis joga contra o Iporá, 
na segunda-feira (5), às 20 ho-
ras, no Estádio Jonas Duarte.

Melhor na competição e 
com mais chances de se classi-
ficar para as semifinais, o Grê-
mio Anápolis ainda tem tempo 
para subir um degrau na tabe-
la. A Raposa tem sete pontos 

no grupo B e ficou na terceira 
colocação após a derrota para 
o Goiás nesta quarta-feira, no 
Estádio Hailé Pinheiro. Na se-
gunda posição vem o Apareci-
dense, com oito pontos.

O Grêmio joga contra o 
Atlético no domingo, às 17 ho-
ras, no Estádio Jonas Duarte. 
O Aparecidense enfrenta o Rio 
Verde no sábado. A Raposa tem 

que torcer para uma derrota ou 
empate do time de Aparecida e, 
dependendo do resultado, pre-
cisa empatar ou ganhar contra 
o Atlético para poder assumir a 
segunda colocação.

Além de ter começado 
melhor o Campeonato Goia-
no 2018, o Grêmio está me-
lhor estruturado em todos os 
setores com relação ao Anápo-
lis. Embalada pela classifica-
ção para a divisão de elite da 
competição, o time vem apre-
sentando os resultados de um 
trabalho desempenhado pela 
diretoria de aquisição de no-
vos talentos e planejamento 
para a temporada.

Conhecido por formar jo-
gadores para vende-los ao ex-
terior, o time teve que manter 
parte de sua base de 2018 que 
ganhou o título da Série B do 
Goianão. Não dá para dizer 
que o time vai chegar à semifi-
nal, mas os resultados até ago-
ra mostram que a Raposa está 
viva na disputa.

Anápolis e Grêmio desafiam dificuldades 
para manter chances de ir à semifinal

Hélio dos Anjos se anima 
com vitória pré-clássico

Anápolis teve início desastroso no Campeonato Goiano

Hélio dos Anjos elogiou o estreante Felipe 
Garcia: animado para o clássico

Grêmio Anápolis busca subir na tabela para 
chegar à semifinal do Goianão

entreVista

A Voz de Anápolis - Qual 
é a sua avaliação sobre o 
trabalho no Legislativo em 
2017 e suas perspectivas 
para 2018?

Amilton Filho - Achei que, 
do ponto de vista da Câmara, 
tivemos quinze novos vereadores 
tomando posse, trabalhando, 
novas cabeças, novas bandeiras 
na Câmara. Do ponto de vista 
da administração da Câmara, a 
gente achou positivo, novas dis-
cussões, bandeiras novas, várias 
formas de se pensar e espero que 
2018 seja ainda melhor, porque o 
pessoal que entrou está mais segu-
ro, já está com mais experiência e 
vai poder desempenhar um papel 
muito mais efetivo, de muito mais 
resultados para a sociedade. No 
meu ponto de vista, como verea-
dor, foi um ano para mim de mui-
ta aprendizagem. A Presidência 
da Câmara é um grande desafio, é 
uma grande satisfação que eu tive 
com os meus colegas. Esperamos 
implementar algumas ações que 
iniciamos no ano passado, como 
o concurso público. Foi finalizado, 
publicamos os resultados, agora 
tem que convocar o pessoal, é uma 
marca da nossa gestão. Quero 
retomar as obras da Câmara, que 
está em fase final do projeto. Um 
projeto que nós tínhamos e não 
conseguimos implementar é a Câ-
mara nos Bairros, que é uma das 
diretrizes que quero implementar 
agora no mês de fevereiro já. Então 
tem vários projetos que, enquanto 
presidente da Câmara, enquanto 
vereador eu quero estar implemen-
tando em 2018.

AVA - A Câmara atuou 
positivamente em prol da 
população, da forma como 
era esperado?

AF - Sem dúvida. Eu acho 
que a Câmara fez um papel de 
debate, de cobrança de várias 
ações do Executivo, de cobrança de 
vários problemas da sociedade. A 
Câmara tem um papel efetivo na 
cobrança da Segurança Pública, 
discussões em relação à Saúde, 
questões que são preocupantes 
para a sociedade e a Câmara fez o 
seu papel. A Câmara de Anápolis 
teve um papel preponderante para 
o retorno desses presos a Goiânia. 
A gente uniu todos os partidos, 
todos os vereadores e tivemos uma 
posição firme e movimentamos, 
tivemos êxito nessa empreitada. 
Na Câmara o saldo é positivo e 
em 2018 será ainda melhor.

AVA - Com essa visão de 
cobrança, de análise das 
ações do Executivo, 2017 
foi positivo? Você acha que 
o Executivo fez um bom 
trabalho?

AF - Sim. Eu acho que fez.

AVA - Atendeu aos anseios 
da população?

AF - Dentro das dificulda-
des que ele tinha, eu acho que 
atendeu.

AVA - Qual deve 
ser a priorida-
de da Câma-
ra nesse 
ano, com 
tantas pa-
ralisações 
e ainda 
com eleição. 
Existe uma 
pauta especial?

AF - Temos questões impor-

tantes a serem discutidas. Neste 
primeiro semestre, temos uma 
questão relativa à água na cidade 
de Anápolis. Temos uma proposta 
da Saneago de um novo tipo de 
projeto, um novo tipo de progra-
ma, um contrato por programa 
de trabalho que está colocado à 
mesa que certamente a Câmara 
deverá opinar, deverá participar 
da discussão de uma forma muito 
ativa agora nas primeiras sessões 
de fevereiro e março. Eu acho que 
isso é uma pauta importante, que 
mexe com a cidade nos próximos 
vinte anos. Temos a questão da 
Segurança Pública. Anápolis está 
preocupada com isso, as pessoas 
têm medo e temos que buscar 
uma resposta para a sociedade 
relativa à Segurança Pública. 
Relacionado à obra da Câmara, 
é uma cobrança que a Câmara 
recebe diuturnamente. Iremos 
buscar também a retomada, está 
em fase final o projeto, a aprova-
ção do Corpo de Bombeiros, que é 
uma das últimas fases de prepa-
ração da licitação, do projeto. 

AVA - Qual a posição que 
você assume em relação a 
essa questão da água, se, 
para Anápolis receber esses 
R$ 114 milhões do Minis-
tério das Cidades, precisa 
haver a prorrogação do 
contrato da Saneago? Você 
é favorável à prorrogação 
da atuação da Saneago na 
cidade?

AF - Na verdade, não pode 
ser vinculada apenas essa questão 
dos R$ 114 milhões. A gente não 
pode vincular um contrato desses 
apenas a essa questão. Na verda-
de, a Saneago vai apresentar ao 
município de Anápolis um plano 
de trabalho. Vamos ver o plano 
o trabalho que é. Na verdade, 
a questão da água, os R$ 114 
milhões, é um ponto importante, 
urgente, mas tem várias outras 
situações. E o esgoto, a univer-
salização do esgoto? Qual é a 
proposta em relação a isso? Nós 
vamos analisar a proposta de 
uma forma macro ainda. 
Nós temos apenas um 
ponto que é a questão 
dos R$ 114 milhões, o 
empréstimo. Nós precisa-
mos ver a situação como 
um todo, para podemos 
fazer uma análise e termos 
uma convicção, se contra 
ou a favor. Eu acho que 
apenas os R$ 114 milhões 
é pouco. Não é uma decisão 
apenas do prefeito, apenas da 
Câmara. A sociedade tem 

que se posicionar e tirar aquilo que 
a cidade quer.
AVA - Mas a questão mais 
premente hoje é em rela-
ção a esses R$ 114 milhões. 
Vou refazer a pergunta: 
hoje, você tem uma ten-
dência maior a apoiar a re-
novação do contrato com 
a Saneago ou a municipa-
lização, como defendeu 
o prefeito Roberto Naves 
enquanto era candidato?

AF - A municipalização, pelo 
que a gente tem acompanhado 
– a questão é que o contrato é 
até 2023. O rompimento desse 
contrato tem consequências jurí-
dicas imediatas, como houve em 
Catalão, uma multa milionária 
para a cidade de Catalão. E tem 
a questão que a Prefeitura hoje 
não tem capacidade de fazer 
investimentos de imediato. Então 
certamente hoje a municipaliza-
ção é inviável. Não que não possa 
ser um caminho a ser adotado em 
2023, mas hoje a municipaliza-
ção, da forma como está sendo 
colocada, é inviável. 

AVA - Mas a Saneago disse 
que o dinheiro só vem se 
houver prorrogação pelos 
próximos vinte anos, que é 
o empréstimo da Caixa.

AF - Tudo bem, mas primeiro 
eles vão apresentar um plano de 
trabalho para poder fazer um 
cronograma de obras na cidade de 
Anápolis. Só os R$ 114 milhões... 

essa visão é 
parcial. 

Na ver-

dade, a Saneago – eu participei de 
reunião nesse sentido – eles iriam 
apresentar esse plano de trabalho, 
o contrato de programa, onde teria 
metas e programas definidos, que 
seriam algo nesse sentido. 

AVA - Você citou a Segu-
rança Pública, que de fato 
é um problema que todo 
anapolino identifica como 
grave. Nesse sentido, a cria-
ção da Guarda Municipal 
poderia liberar policiais 
para fazerem outros traba-
lhos. Por que não veio até 
hoje?

AF - Primeiro, a Segurança 
Pública é uma responsabilidade 
do Estado. E a criação da Guarda 
Municipal foi uma proposta de 
todos os sete candidatos a prefeito 
na última eleição. Certamente, 
o município tem que participar 
mais da questão da Segurança 
Pública, já que o Estado se revela 
sem condições de fazê-lo da 
forma como a gente espera. E eu 
entendo que a Guarda Munici-
pal certamente contribui e pode 
ajudar nas questões de Segurança 
Pública. Ela não foi implantada 
por uma questão da dificuldade 
financeira que o município atra-
vessa. A administração munici-
pal pegou o município com gasto 
de pessoal de 60% e não pode 
realizar concurso público, por 
uma questão legal, não por falta 
de vontade política. 

AVA - 2018 é o ano da 
Guarda Municipal em 
Anápolis?

AF - Eu não posso dizer da 
Guarda Municipal, porque isso 
também é uma ação do Executivo. 
A cobrança da Câmara é que nós 
precisamos investir mais.

AVA - A expectativa da 
Câmara é essa?

AF - Não vou dizer da guarda, 
mas certamente de ampliar a 
participação do município na 
Segurança.

AVA - A Câmara vai atuar 
junto ao prefeito para 
que o número de comis-
sionados diminua e para 
que sobre recursos para o 
concurso da Guarda?

AF - A Câmara tem acom-
panhado, eu tenho acompanhado 
essa questão de perto e o número 
de comissionados é menor nessa 
gestão do que na gestão anterior. E 
é um ponto positivo nesse sentido. 

E houve também em 2017, en-
tre o final de maio 

até dezembro, 
não houve 

a no-

meação de nenhum servidor 
comissionado e houve várias 
exonerações. 

AVA - Estamos em feve-
reiro de 2018. De zero a 
dez, qual é a chance do 
presidente da Câmara ser 
candidato a deputado esta-
dual nessas eleições?

AF - Eu diria que oito.

AVA - Além do senhor, 
quantos devem ser os can-
didatos?

AF - Hoje, os principais 
nomes que se despontam como 
candidatos são Antônio Gomi-
de, Jean Carlos, que demonstra 
publicamente a intenção de ser 
candidato. E tem outros que 
estão discutindo, mas não estão 
definidos ainda, que é a vereadora 
Thais, o vereador Teles Júnior.

AVA - Quantos de Anápo-
lis vão ser eleitos para a 
assembleia?

AF - Eu apostaria em três a 
quatro.

AVA - Quem é o principal 
cabo eleitoral da campa-
nha do vereador Amilton 
para deputado estadual?

AF - Eu entendo que é o meu 
grupo que me elegeu para vereador. 
Temos aí um grupo que me ajudou. 
É difícil eleger um principal cabo 
eleitoral, mas nós temos um grupo 
que faz política na cidade já há 
mais de vinte anos, que deu susten-
tação política para o meu pai. 

AVA - O prefeito Roberto 
Naves é um bom cabo elei-
toral? Você está contando 
com esse apoio nas ruas?

AF - O prefeito Roberto Naves 
é um ótimo cabo eleitoral. Não 
sei se vai ser o meu cabo eleitoral. 
Tem a questão do PTB que temos 
que avaliar, mas certamente o 
apoio do prefeito Roberto é muito 
importante para qualquer candi-
dato, eu acredito.

AVA - Temos obras paradas 
em Anápolis. Você acha 
que no ano passado o 
município ficou refém do 
Governo do Estado?

AF - Eu acho que a cidade 
ficou refém da sua própria crise 
financeira, porque não houve 

crescimento da arrecadação. E 
o que faltou na cidade para 

retomar todas as obras 
que estavam paradas 

foi o dinheiro e o 
Governo Estadual 
tem feito o 
compromisso 
de poder ajudar, 
na questão dos 
feirões. Das 
obras paradas, 
o compromisso 
do Governo 
Estadual foi 

só dos feirões. Na verdade, não foi 
nem obra parada. Foi que caiu e a 
única promessa que tem do Gover-
no Estadual é do feirão. As demais 
obras, postos de saúde, as creches 
que estão paradas, não foram 
retomadas por falta de condição 
financeira mesmo.

AVA - Com a economia 
que foi apresentada nos 
balancetes dos dois quadri-
mestres você acha que os 
feirões tinham que esperar 
mesmo pela verba do Esta-
do para serem erguidos? 

AF - Analisando os balance-
tes – já tem a prévia que nós esta-
mos acompanhando pelo site do 
TCM, não sobrou dinheiro para 
fazer. Na verdade, priorizou-se a 
retomada das obras com dinheiro 
municipal do Parque Iracema, do 
Arco Iris, da Saúde, do Centro Pe-
diátrico que foi feito com dinheiro 
do município. E os feirões, infe-
lizmente houve essa proposta. O 
caixa do município estava vazio e 
se esperou o dinheiro do Estado, o 
Goiás na Frente. 

AVA - Com quem o Soli-
dariedade vai caminhar 
na disputa do Governo 
Estadual? 

AF - O partido tem se alinha-
do, hoje tem conversado com todas 
as forças políticas. O partido tem 
conversado principalmente com o 
Daniel Vilela e com o vice-gover-
nador José Eliton, buscando esse 
entendimento. Não está fechado 
ainda como que o partido irá 
caminhar ainda não.

AVA – Se o vereador Amil-
ton for consultado – que 
será – qual destes dois você 
escolheria?

AF - Nós temos que na verda-
de avaliar ainda o... (longa pausa) 
boa pergunta (risos)

AVA - Também acho.
AF - (risadas) Está gravando 

mesmo? É ao vivo?

AVA - É ao vivo.
Estamos avaliando ainda. 

Eu não tenho uma posição defi-
nida não, porque temos que ver 
quais grupos estarão reunidos. Eu 
acho que o Daniel Vilela é uma 
candidatura importante, é uma 
candidatura que tem viabilidade, 
é uma alternativa para o Estado, 
mas temos que ver a viabilidade 
das forças políticas que estão 
convergindo nesse projeto. O vice-
governador José Eliton tem alguns 
compromissos a serem honrados 
com a cidade de Anápolis ainda, 
com o Estado de Goiás nesse 
primeiro semestre, para ver se vai 
conseguir dar essa resposta e se 
ele vai ser merecedor da confiança 
a ele ainda. Então, nós estamos 
avaliando. 

AVA - Qual é a avaliação 
que você faz da eleição pre-
sidencial?

AF - Eu noto que, se o 
ex-presidente Lula conseguir ser 
candidato ele vai ganhar a eleição, 
no ponto de vista de análise. Eu 
não acredito na eleição do depu-
tado Jair Bolsonaro. Eu acho que 
esse posicionamento de extrema 
direita não agrada a maioria da 
população. Tem um público ativo. 
E creio que a discussão será ainda 
o candidato do PSDB do Geraldo 
Alckmin e do candidato do PT, se 
for o presidente Lula.

entreVista Amilton Filho (SD)

“Câmara teve saldo positivo em 
2017, e 2018 será ainda melhor”
Henrique Morgantini, Paulo Roberto Belém e Felipe Homsi 

A Prefeitura não 
tem capacidade 
de fazer 
investimentos: hoje 
a municipalização 
da água é inviável

O município tem 
que participar mais 
da questão da 
Segurança Pública, 
já que o Estado 
se revela sem 
condições de fazê-lo

No segundo ano da atual legislatura, o vereador Amilton Filho entende 
que a Casa terá condições de avançar em projetos inviabilizados no ano 
de 2017, como a conclusão do novo prédio da Câmara e projetos como 
o Câmara nos Bairros. Se no ano passado o momento foi de aprendizado 
para a maioria dos vereadores, em 2018, o Legislativo, em sua visão, terá 
mais condições de cobrar do Executivo ações mais efetivas em prol da 
cidade. Sua avaliação da Gestão Roberto Naves é positiva e ele acredita 
que o prefeito esbarrou na “falta de dinheiro”, na crise econômica e que 
por isso empreendimentos importantes não puderam ser levados adiante.

Gastón Filgueira está pres-
tes a voltar ao dia a dia do Vila 
Nova. Na última terça-feira 
(30), o lateral-esquerdo pos-
tou no Instagram uma foto 
em que aparece com a família 
no avião e avisa que está a ca-
minho de Goiânia.

O jogador estava em Mon-
tevidéu, no Uruguai, onde so-
freu um acidente de trânsito 
no começo de janeiro. Como 
fraturou uma costela, Gastón 
recebeu a recomendação de 
não fazer longas viagens. Com 
autorização do Vila Nova, ele 

permaneceu na cidade, onde 
iniciou o tratamento.

O retorno aos gramados, 
porém, vai demorar. O lateral 
uruguaio continuará entregue 
ao departamento médico e só 
fica à disposição do técnico He-
merson Maria na reta final do 

Campeonato Goiano.
No fim de 2017, Gastón 

Filgueira acertou com o Vila 
Nova a renovação de contra-
to até 2019. Enquanto ele não 
pode atuar, o lateral-direito An-
derson Luís vem sendo impro-
visado na esquerda.

Gastón Filgueira retorna à Goiânia 
após acidente em Montevidéu
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Se os feirões caíram por conta 
das águas das chuvas, o tema da 
água é causador de mais dor de 
cabeça. Desta vez, ironicamente, 
pela sua escassez. Problema que 
atinge a um número muito maior 
de pessoas, a falta de abastecimen-
to de água neste ano começou até 
mesmo antes do período das se-
cas, propriamente ditas. 

Se Roberto Naves – ainda 
como Roberto do Órion – pro-
meteu por fim ao problema 
com a municipalização do ser-
viço, com o passar do tempo, 
não aconteceu nem uma coisa 
nem outra: o serviço nem pas-
sou perto de ser municipalizado 
como prometeu, e muito menos 
deixou de ser escasso e falho nas 
torneiras anapolinas.

O prefeito optou por realizar 
uma parceria – de novo – com o 
Governo de Goiás e lançou em 
junho de 2017 um projeto de 
transposição de águas de um rio 
para um córrego que, segundo o 
governador Marconi Perillo e o 

prefeito Roberto Naves, poriam 
fim ao problema de falta de água

Ainda não é possível afirmar 
ou questionar se a obra vai mes-
mo por fim à falta de água por 
um simples motivo: quem não 
teve fim até agora foi a obra. Pro-
metida para encerrar em setem-
bro, foi prorrogada para outubro 
e, depois, novembro. Agora, em 
fevereiro do ano seguinte, a obra 

segue inacabada e com a pro-
messa em aberto: ela irá findar os 
problemas de água da cidade.

aquele 1%
A explicação é que, ironica-

mente, foi a água quem prejudi-
cou a obra. A gerente da Saneago 
em Anápolis, Tânia Valeriano, 
alega que por conta da chegada 
do período chuvoso, entre o fi-

nal de novembro e início de de-
zembro de 2017, a obra deixou 
de ser uma prioridade. “Houve 
esta tranquilidade por conta da 
não urgência da obra naquele 
momento, o que seria diferente 
se a seca tivesse continuado”, 
disse. Tânia assegura que a obra 
está em andamento e que falta 
muito pouco para ser finalizada. 
“Está em 99%”, sugere.

O que falta, segundo a ge-
rente, é a finalização da última 
travessia da obra, chamada de 
“não destrutiva”, que passa sob 
a BR-414, mais próximo à cap-
tação na qual será colocada a 
bomba. Tânia informou que a 
bomba só será levada para o lo-
cal quando tudo estiver pronto 
para testes porque não haverá 
a necessidade de deixá-la “es-
tacionada” no local. “Como a 
gente só vai utilizar em período 
de estiagem, a gente a remove”, 
explica. Perguntada sobre data 
de inauguração da obra, a gente 
arremata. “16 de fevereiro”.

Líder do prefeito na Câ-
mara, Jakson Charles (PSB) 
disse que o projeto da Guarda 
Municipal já está pronto, mas 
que o questionamento dos 
vigias quanto ao aproveita-
mento deles na nova carreira 
é o que está “emperrando” o 
prosseguimento do processo. 
Segundo Charles, alguns vi-
gias sustentam que podem ser 
aproveitados na Guarda Mu-
nicipal. “Não há resistência 
de aproveitamento deles, caso 
isso seja legal, mas, a priori, 
um estudo prévio já exclui essa 
possibilidade”, divulgou.

De acordo o líder, a respos-
ta a esse questionamento está a 
cargo da Procuradoria Geral do 
Município, mas que o órgão não 
definiu data para divulgar esse 

parecer. “Independente disso, 
eu acredito na realização do con-
curso para a Guarda Municipal 
ainda no primeiro semestre”, 
concluiu, atribuindo que, depois 

disto, qualquer atraso na efetiva-
ção da Guarda virá por questões 
burocráticas. “O desejo do pre-
feito é colocar o projeto em prá-
tica ainda esse ano”, finalizou.

Henrique Morgantini
Paulo Roberto Belém

O estabelecimento da noção 
de tempo dividido em períodos, 
como dias, semanas e anos, ser-
ve para nos dar uma forma mais 
fácil de contar intervalos de tem-
po, mas – também – para que 
possamos estipular metas. Em 
quantos anos eu vou conseguir 
comprar um carro? Quantos 
dias faltam para as minhas férias 
ou quantas semanas faltam para 
o nascimento do filho?

Assim como em nossas 
vidas, em que as conquistas 
pessoais podem ser planejadas, 
é fundamental abrirmos e fe-
charmos ciclos. É a conclusão de 
uma meta estabelecida que nos 
dá a sensação justa de sucesso, 
de tentar, lutar e conseguir.

O contrário – ou seja, não 
conseguir o objetivo – tam-
bém nos traz uma sensação: a 
de fracasso.

Assim é na vida pessoal, 
bem como na gestão corpora-
tiva e no serviço público. Na 
administração pública os ciclos 
são bem definidos: um manda-
to tem quatro anos e pode ser 
dividido pelo seu gestor como 
bem entender. O fato é que, 
independentemente da esfera 
de atuação (seja municipal ou 
estadual), a cidade de Anápolis 
vem sofrendo com uma série de 
ciclos que foram abertos, mas 
que insistem em não se fechar. 

A diferença é que a sensação 
de insucesso vem na vida coti-
diana de cada anapolino sob a 
forma de prejuízo. O prejuízo 
financeiro do dinheiro público 
desperdiçado e, principalmente, 
a falta de qualidade de vida que 
fica diretamente comprometida 
quando uma obra não é entre-
gue, quando um benefício não é 
terminado, quando a água falta 
na torneira ou quando se anda 
com medo pelas ruas da cidade.

feirões
Um caso emblemático de ci-

clos abertos que geram prejuízo 
à população possui dois ende-
reços. As tardes dos dias 4 e 30 

dezembro de 2016 ainda não 
acabaram para os moradores dos 
bairros Alexandrina e Lourdes. 
Muito menos terminou para 
os comerciantes dos feirões que 
existiam nestas duas regiões e 
que, por conta de fortíssimos 
temporais ocorridos, foram der-
rubados pela força das águas. 
Foram, ambos, literalmente ao 
chão, impossibilitando qualquer 
projeto de reforma. Precisariam 
ser refeitos, reconstruídos.

O feirante Albertino Rosa 
dos Santos se lembra bem do 
que aconteceu naquele domin-
go de chuva forte em Anápo-
lis no Bairro Alexandrina. “A 
feira já tinha acabado, estava 
pronto para ir embora, veio a 
chuva e na precaução de não 
molhar as mercadorias que es-
tavam na caminhonete, fiquei 

lá mais um pouco lá. Só que, de 
repente, eram umas 14 horas, 
veio um barulho e o feirão de-
sabou”, relatou.

O “desabar do feirão” foi 
bem em cima do veículo do 
feirante que, felizmente, não se 
machucou. “Corri para debaixo 
da caminhonete”, contou ele. 
Acontece que o feirão nunca 
mais se levantou. Ou melhor: 
até fevereiro deste 2018 é um 
destes ciclos abertos que atra-
vessaram todo o ano de 2017 e 
deve seguir 2018 por um bom 
tempo. Isto porque a gestão 
municipal de Roberto Naves 
(PTB) decidiu não ela mesma 
reconstruir o patrimônio leva-
do pelas águas, mas transferir a 
responsabilidade para o Estado 
de Goiás através da assinatura 
de um convênio com o progra-

ma Goiás na Frente. Só que a 
matemática é simples: enquan-
to o dinheiro do Estado não 
vem, nada  de feirão.

No mesmo episódio, ago-
ra no Bairro de Lourdes, quem 
narrou a queda da estrutura do 
feirão do bairro foi o comer-
ciante Joel Generoso. “Foi uma 
tragédia, mas, felizmente, nin-
guém se feriu”, conta. A “solu-
ção” encontrada foi a mesma: 
transferir a responsabilidade 
para uma parceria. Enquanto 
não se materializa o convênio, o 
feirão não brota do chão. Hoje, 
a feira do local acontece bem na 
avenida que circunda o espaço 
do feirão, o que revolta os co-
merciantes. Em dia de chuva é 
praticamente impossível para 
os fregueses realizarem suas 
compras.

revolta
“Estamos à mercê da Prefei-

tura. A verba já saiu e falta a tal 
licitação. O prefeito tem que ter 
uma iniciativa”, disse Joel, do 
Bairro de Lourdes. A verba que 
o comerciante se refere é aquela, 
relacionada aos recursos do pro-
grama Goiás na Frente. 

Estes recursos foram pro-
metidos em junho de 2017 e 
informações dão conta de que 
só agora, em janeiro passado, 
saíram as primeiras parcelas do 
convênio. Consultada, a Prefei-
tura não quis se pronunciar so-
bre como está o procedimento 
o que torna impossível prever à 
população expectativas pela re-
construção dos feirões. 

Sobre essa expectativa, o 
feirante Albertino enxerga que 
é possível que o da Alexandrina 

seja reconstruído ainda em 2018 
só por conta do ano eleitoral. 
“Como a verba é do Estado, eles 
vão querer fazer isso aqui sim”, 
acredita. O feirante faz outra 
análise. “Se fosse por conta da 
Prefeitura, não tinha esperan-
ça”, citou. Já para o comerciante 
Joel, a Prefeitura poderia, sim, 
bancar a obra com recursos pró-
prios. “Pela verba que entra nos 
cofres da Prefeitura, se o prefeito 
bem quisesse, ele tiraria isso de 
letra”, pontou.

O comentário de Joel bate 
com o anúncio da própria Pre-
feitura. De acordo com o prefeito 
Roberto Naves, somente nos dois 
primeiros quadrimestres, a ges-
tão municipal teve um superávit 
(lucro) superior a R$ 76 milhões. 
O projeto para erguer os feirões 
gira em torno de 5% disto.

De todos os ciclos abertos 
e não fechados, o mais preo-
cupante deles é – de longe – a 
escalada da violência cotidia-
na anapolina. O grande marco 
deste tema é, sem dúvidas, o 
número de homicídios registra-
dos na cidade ao longo de 2017. 
A ausência de uma ação que re-
presente um procedimento di-
ferente do que vem sendo feito 
cria um cenário de repetição, ou 
seja: 2018 começa como 2017 
terminou, com a contagem 
dos corpos de pessoas – em sua 
maioria jovens – mortas pelas 
razões mais variadas.

O mês de janeiro que se 
encerrou na última quarta-fei-
ra (31) contabilizou 21 homi-
cídios em Anápolis. O mesmo 
mês de 2017 contabilizou 15 
homicídios. Um aumento de 
40%. Se a média de 20 assassi-
natos for considerada até o fim 
deste ano, Anápolis passará dos 
200 homicídios em 2018. É cla-
ro que ninguém quer que essa 
previsão se concretize, mas é 
preciso analisar: será que a po-
lítica de prevenção para coibir 
estes crimes em 2018 deve ser a 
mesma aplicada em 2017?

Porque se for, mais pes-
soas sofrerão com a perda de 
entes queridos, a exemplo das 
famílias que perderam os jo-
vens no triplo homicídio con-
tra Leandro Vicente, Filipy 
Nunes e Rodrigo Ferreira. O 
crime completa um ano neste 
final de semana e ainda é um 
mistério para a Polícia.

Recentemente, o duplo 
homicídio contra a jovem 
Laura Alves e a sua filha Eloá 
de apenas oito dias de vida no 
dia 24 de janeiro último, tam-
bém pede a adoção de estraté-

gias que visem evitar este tipo 
de crime na cidade.

 
Prevenção

Comandando o 3º Co-
mando Regional da Polícia 
Militar desde junho passado, 
o tenente coronel João Batista 
de Freitas disse que essa políti-
ca preventiva tem sido repen-
sada desde a sua posse e que 
isso fez com que o número 
de homicídios reduzisse 14% 
no comparativo de 2016 para 
2017. Entretanto, ele reconhe-
ce que esta mesma política 
precisa, agora, ser reforçada. 
“A dificuldade maior está nos 
homicídios passionais, impre-
visíveis, que ocorrem em am-
biente interno”, ressalta.

Segundo o comandante, 
o reforço da segurança virá 
com o incremento da presen-
ça da Polícia Militar em lo-
cais de risco. “E digo que não 
seja só as bocas-de-fumo, mas 
também na fiscalização dos 
entregadores, nesse comércio 

ilegal”, pontua. Freitas garan-
te que as abordagens serão in-
tensificadas e dinâmicas.

Para Freitas, a implantação 
da Guarda Municipal pode ser 
decisiva na contribuição muni-
cipal para a Segurança Pública. 
“Toda ajuda é válida”, anuncia. 
No entanto, nem mesmo Frei-
tas tem muita esperança que 
esta ajuda aconteça em um pe-
ríodo breve de tempo. “Todo 
o trabalho em relação a parce-
rias é importante. Seja GGIM, 
CMTT ou a Guarda Municipal, 
se é que ela vai ser implanta-
da”, concluiu.

A desconfiança do co-
mandante tem sua razão de 
existir: prometida na campa-
nha, não saiu nem mesmo da 
ideia para o papel em 2017, 
isto é, nem mesmo foi apre-
sentada como projeto para 
ser debatido com a sociedade 
e com a Câmara Municipal. 
A dúvida incrédula de Freitas 
é: quando ela, enfim, sairá do 
papel e ganhará as ruas?

Em março de 2017, A Voz 
de Anápolis abordou as obras 
paradas na área da Saúde que 
foram herdadas pela atual ad-
ministração. Na lista, cinco 
Unidades Básicas de Saúde com 
estágio de obras variado: Arco 
Íris (70%), Leblon (15%), Parque 
Iracema (80%), Parque Residen-
cial das Flores (55%) e Tropical 
(40%). Atualmente, o cenário é 
o seguinte: apesar de ter reassu-
mido há meses a obra do Parque 
Iracema e, mais recentemente, 
a obra do residencial Arco Íris, 
o prefeito Roberto Naves (PTB) 
ainda não conseguiu entregar 
à população nenhuma obra de 
postos de saúde que foram assu-
midas por sua gestão.

É justamente este “passar do 
tempo” que frustra os morado-
res das diferentes regiões em que 
os esqueletos de postos de saúde 
estão localizados. Situação mais 
grave para as obras que ainda 
continuam abandonadas, sem 
qualquer movimentação de tra-
balhadores. 

É o caso da obra da Unidade 
Básica de Saúde do Setor Tropi-
cal. Quem conhece esta situação 
é a dona de casa Silma Maria de 
Almeida. “Sou a referência local 
dessa obra parada. Toda equi-
pe de reportagem bate no meu 
portão para perguntar disso aí”, 
afirma Silma, apontando com 
desdém e revolta para a obra.

situação
A dona de casa disse que se 

recorda bem de quando a obra 
foi iniciada, mas que o pior, para 
ela, foi quando percebeu que 
houve a paralisação das ativida-
des no local. “Uma obra demo-
rada, tudo bem! Mas quando 
para, é aí que a gente pensa: e 
agora?”, denota. De dentro do 
que poderia ser o posto de saú-
de do Tropical é que ela aponta 
os prejuízos que a obra parada 
traz para a comunidade próxi-
ma. “É mato, é sujeira, é vasilha 
que acumula água, é esconderijo 
para bandidos”, relata.

Mas o prejuízo principal, 
segundo ela, é falta que o posto 
de saúde faz para ela e para a sua 
família. Ela fala isso ao lado dos 
netos menores que, de acordo 
com a dona de casa, são os mais 
prejudicados. “Deixo de ir aqui 
em frente, para andar longe”, 
diz ela, informando que a uni-
dade de saúde mais próxima é 
a do Bairro de Lourdes. “E olha 
que lá você nem sempre é aten-
dido”, levanta.

anDou, mas Parou
Perto do Setor Tropical, 

outro exemplo de obra de pos-
to de saúde sem qualquer mo-
vimentação, a do Residencial 
Leblon. Entretanto, diferente 
da situação de março de 2017, 
a obra teve avanço. Quem 

confirmou a informação foi a 
também dona de casa Lucilene 
Castilho. “Em 2017, a obra an-
dou um pouco, mas a situação 
é essa: parou de novo”. Quem 
abordou a reportagem foi a 
própria dona de casa que esta-
va acompanhada da pequena 
Raíssa, um bebê de três meses.

Ela tinha acabado de cami-
nhar por uma hora sob sol forte 
voltando do posto de saúde do 
setor mais próximo, o Alvo-
rada. “Vi vocês aqui e pensei: 
deve ser por causa do posto de 
saúde”, citou. Para Lucilene, 
a falta da unidade concluída 
faz com que a comunidade do 
Leblon perca tempo. “Para ser 
atendida lá no Alvorada, tive 
que sair de casa às 9 da manhã. 
Se fosse aqui (no Leblon), resol-
veria minha situação em bem 
menos tempo”. E complemen-

ta. “E quando lá não está lota-
do, é caminhada perdida”.

sem Prazos
A reportagem entrou em 

contato com a Prefeitura ques-
tionando as datas de entrega dos 
postos de saúde do Parque Irace-
ma e do Residencial Arco Íris e 
também questionando se existia 
data prevista para que as unida-
des que ainda continuam aban-
donadas tenham as obras reto-
madas, entretanto, a assessoria 
da Prefeitura disse que não iria 
se pronunciar sobre o assunto.

Entre essas duas que foram 
retomadas, visualmente, a mais 
avançada é a do Parque Irace-
ma que aparentemente deve ser 
entregue à população em breve. 
Mesmo assim, a Prefeitura pre-
feriu omitir a informação quan-
do provocada pela reportagem.

Assassinato de mãe e filha já é um dos piores casos deste ano

Comandante do 3º CRPM, Coronel Freitas promete 
aumentar a presença da Polícia nas ruas e afirma que 
Guarda Municipal, se sair, ajuda

Dona de casa exibe o abandono da obra do Tropical: 
“Todo mundo me pergunta disso aí”

Para Lucilene Castilho, falta da unidade concluída faz com 
que a comunidade do Leblon perca tempo

Unidade do Leblon está literalmente aprisionada da população

Unidade do Parque Iracema parece estar quase pronta, mas Prefeitura omite data de inauguração

Ano muda, mas problemas urgentes 
não chegam perto de ser resolvidos

especial 2017/2018

Intervenções que melhorem a sensação de Segurança na cidade, a reconstrução de feirões – derrubados 
nas chuvas de 2016 ainda – a retomada da construção de postos de Saúde paralisados na mudança de 
gestão e o problema do abastecimento de água são alguns dos problemas que não foram resolvidos em 
2017 e, agora, em 2018, seguem importunando anapolino e comprometendo sua qualidade de vida

Feirante Albertino Rosa tem fé que o feirão seja refeito, agora, que é 
ano eleitoral: ele estava no dia em que estrutura desabou 

Feira da Alexandrina, atualmente, só sobre a cobertura de tendas, mas 
mesmo assim, feirantes alegam que chuva atrapalha vendas

O comerciante Joel Generoso acredita que se fosse vontade do prefeito 
Roberto Naves, feirão do Bairro de Lourdes já teria sido reconstruído

Feirões aguardando reconstrução

Obras da transposição do Rio Capivari ainda não ficam 
prontas: previsão renovada desde setembro

Tânia Valeriano, da Saneago, admite que obra deixou de ser prioridade 
com a vinda das chuvas, mas deu novo prazo: 16 de fevereiro

Homicídios aumentam 
40% em janeiro de 2018

Na Saúde, duas das cinco obras 
são retomadas, mas nenhuma 
ainda tem previsão de entrega

 Transposição do Capivari para o Piancó: anunciada em junho, 
prevista para setembro, prorrogada a outubro e inacabada até hoje

Líder do prefeito, Jakson Charles, justifica não 
implementação da Guarda Municipal, uma das principais 
promessas de campanha de Roberto Naves (PTB)

Líder do prefeito afirma vigias estão
“emperrando” Guarda Municipal
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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

Anapolinos ainda usam 
os chamados “orelhões”?
Tão fundamentais num passado recente, as unidades telefônicas públicas tornam-se um monumento ao 
passado e são cada vez menos usadas, passando quase que despercebidas em vários pontos da cidade

Paulo Roberto Belém

Pergunta rápida: busque na 
memória a última vez e em qual 
situação você, leitor, utilizou de 
um telefone público. Pensou? Se 
a sua resposta for “não me lem-
bro”, não se preocupe. Esta é a 
resposta padrão que demonstra 
uma realidade: nas cidades mais 
estruturadas, cada vez menos, 
os chamados orelhões têm sido 
utilizados e os aparelhos passam 
quase que despercebidos. Se há 
10 anos, onde se tinha um te-
lefone público era possível ver 
alguém se utilizando dele, hoje, 
não mais. Eles chegam a ficar 
dias e dias sem que alguém os 
procure.

A realidade foi aferida por 
A Voz de Anápolis. Em um lu-
gar com grande circulação de 
pessoas no centro da cidade, 
em um intervalo de uma hora 
de um dia útil, a reportagem 
não conseguiu flagrar nenhum 
cidadão utilizando um dos 
dois telefones públicos instala-
dos na Praça Gomes de Souza 
Ramos. Quem acompanhou 
a vigília foi o ambulante José 
Nunes. Ele tem o seu carrinho 
estacionado bem ao lado dos 
dois aparelhos. “Vocês vão ficar 
cansados de esperar”, disse.

rotina
Para o ambulante que traba-

lha em todos os dias da semana 
no mesmo local, os aparelhos já 
não têm mais utilidade como 
antes. “Estão aqui de enfeite”, 
comentou. Ele contou que a úl-
tima vez que viu alguém utilizar 
um dos orelhões foi em uma 
emergência. “Uma senhora che-
gou aqui se queixando da bate-
ria do celular que tinha acabado. 
Eu acho que as pessoas só bus-
cam o orelhão nessas emergên-
cias”, acredita.

Em toda a cidade, a situação 
é a mesma. Telefones públicos 

teleFOnes pÚblicOs 

Aparelhos figuram na paisagem do espaço da Prefeitura

Espaço público da Rodoviária tem grande quantidade de orelhões instalados

Para o ambulante José Nunes, aparelhos não tem tanta 
utilidade quanto antes. “Estão aqui de enfeite”, comentou

O comerciante Gustavo Oliveira afirma que venda de 
cartões de crédito para orelhão é esporádica

Felipe Homsi

Foi-se o tempo em que o 
anapolino se contentava ape-
nas com o café coado em casa 
ou o cafezinho servido em bo-
tecos, padarias e confeitarias da 
cidade. Não que eles tenham 
caído em desuso ou se despo-
pularizado. Longe disto. Mas é 
que desde o ano passado, co-
meçaram a ser espalhados em 
Anápolis os chamados cafés 
especiais, seja nas cafeterias es-
pecializadas ou então nas prate-
leiras de supermercados.

As cafeterias que apostam 
nesse mercado vêm ganhando 
boas respostas de seus clientes. 
O conceito é selecionar o tipo 
de café desde a sua torra até a 
filtragem. 

Adrielle Karinne da Silva, 
20, e Filippos Michel Degreas, 
24, são namorados, estudam 
Marketing Digital, e decidiram 
montar juntos o Rosa Café Bis-
trô. “A minha avó gostava de 
café, a minha mãe gostava de 
café, eu gosto muito de café”, 
disse Adrielle para explicar as 
origens dessa paixão. 

Ela destaca que a cafeteria 
ainda está em “adaptação” para 
entender o gosto do anapolino 
pela bebida. Ela se diz surpresa, 
pois achava que o público era 
“cru”, mas em alguns casos os 
clientes são profundos conhe-
cedores da cultura e dos sabo-
res do café. “Eu acho que essa 
cultura do café está crescendo 
aqui”, detalhou.

Ela explica a diferença en-
tre o Café Arábica e o Robusta. 
O primeiro tem aroma e doçura 
intensos e possui acidez, corpo 
e sabor com muitas variações. 
Já o Robusta é caracterizada por 
ser mais encorpado e com um 
gosto de sabor persistente. Mas 
as variações não param por aí. 
A torra dos grãos determina 
uma intensidade que vai de 1 
a 12.

Além dos cafés especiais 
feitos nas máquinas, o café coa-
do também faz sucesso junto 
ao público anapolino, justa-
mente por trazer à memória o 
“cafezinho da vovó”. “Ele fica 
um pouco mais ralo, ele não 
tem tanto corpo. Acaba que 
não tem a pressão da máquina 
de expresso. Você não aperta o 
grão para ele sair. É a passagem 
da água, do pó, então tem que 
ser uma torra mais alta, uma 

moagem não tão fina”, explica.
As variações para quem 

quer inovar são infinitas. A 
começar pelas técnicas de ex-
tração das máquinas como a 
Prensa Francesa, que preserva 
os óleos naturais do grão do 
café e produz uma bebida den-
sa e encorpada. A Hario V60 é 

uma máquina que causa, con-
forme explicou Adrielle, “um 
efeito de expansão do café”. 
Dessa forma, extrai suas notas e 
aromas. “O resultado é um café 
limpo, sutil, saboroso e leve”. 
A Aeropress permite que o café 
coado tenha características de 
um expresso.

lugar aconchegante
Para o anapolino, não bas-

ta agradar no sabor. Uma boa 
cafeteria precisa ser um lugar 
bonito e aconchegante para 
o público. Há três anos, Tia-
go Taveira Fonseca entrava no 
ramo do café, com a Barista 
Cafeteria. Ele herdou do pai o 
gosto pelo produto e resolveu 
assumir o desafio de começar 
um projeto que no futuro po-
derá ser uma franquia, com 
mil lojas. Este é a missão nú-
mero um da marca.

Tiago estuda Engenharia 
Mecânica, mas é apaixonado 
mesmo por café. Com 21 anos 
de idade, ele destacou que já 
fez cursos na área, mas não se 
considera um verdadeiro de-
gustador do produto. “Eu mes-
mo sou um barista e não sou 
tomador de café, mas sei dife-
renciar um grão de qualidade 
de um grão mais comercial”, 
atesta Tiago.

Para agradar ao público 
anapolino, a cafeteria investe 
no que é chamado de “cultura 
do café”. Foi preciso tempo até 
que a comunidade de Anápo-
lis entendesse, por exemplo, o 
porquê de alguns cafés serem 
mais caros do que outros. Eles 
atendem a praticamente todos 
os públicos, de diversas faixas 
etárias, rendas e escolarida-
de. Empresários da cidade são 
vistos frequentemente no lo-
cal, em verdadeiros balcões de 
negócios, fechando contratos 
e estabelecendo vínculos pro-

fissionais enquanto tomam al-
gum “café especial”.

“Fazendo esse mix (de 
produtos), a Barista tem con-
seguido alavancar esse café 
gourmet na cidade”, explicou 
Tiago Taveira. Assim como ou-
tros proprietários de cafeterias, 
ele mencionou que a cada tipo 
de torra, o café servido muda 
em sabor, acidez, intensidade 
e até mesmo o aspecto. “Era 
muito difícil colocar na cabeça 
do anapolino, que está acostu-
mado a tomar o cafezinho em 
casa, o cafezinho na rua, que 
o nosso café tem uma diferen-
ça do tipo de grão”, detalhou. 
Essa ‘onda cafezeira’ foi inten-
sificada em Anápolis de 2016 
para cá, conforme pontuou. 
“O pessoal está começando a 
valorizar o Café Gourmet por 
agora”, reforçou.

notas e aromas
André Rebustini inaugu-

rou em setembro de 2017 uma 
cafeteria, juntamente com sua 
esposa, Ludmilla Arruda Bor-
ges. A Café S/A possui na pro-
fissionalização de seus baris-
tas um dos principais trunfos 
para o sucesso do negócio. Os 
donos e os colaboradores pas-
saram um tempo estudando a 
estrutura do café, conhecendo 
outras cafeterias, aprendendo 
mais sobre design e decoração 
de cafeterias e ainda estuda-
ram como é feito o plantio do 
produto, em lavouras do Esta-

do de Minas Gerais. 
“Quem prova, gosta mui-

to”, garante Rebustini. Ele 
afirma que a comercialização 
dos cafés especiais “tem seus 
altos e baixos” e informou que 
um dos segredos no mercado 
é sempre inovar e levar novi-
dades para os consumidores. 
Quando abriram a Café S/A, 
foram orientados por seus 
amigos a não levarem o negó-
cio adiante, pois Anápolis não 
teria mercado consumidor 
para um café diferente do “ca-
fezinho da vovó”. Eles, que se 
intitulam baristas “ousados”, 
levaram adiante o projeto e 
decidiram tocar a cafeteria 
mesmo assim. O resultado foi 
“muito além” do que espera-
vam.

Uma das variedades que 
Rebustini comercializa em seu 
espaço é a Bourbon Amarelo, 
produzido na Fazenda Bom 
Jardim, no Cerrado Mineiro. 
Este café foi recordista mun-
dial em um leilão e sua saca de 
60 quilos chegou a ser vendida 
a R$ 55 mil. O Café S/A com-
prou 250 gramas desta varie-
dade, a R$ 250,00. Quando ao 
principal objetivo para Anápo-
lis: “Eu gostaria de introduzir 
cada vez mais o café especial 
em Anápolis, para as pessoas 
tomarem café de verdade, ver 
o que é o café”. Ele ainda in-
formou que “não gosta” de ser 
intitulado como “goumet”. 
Prefere o termo café especial.

Espaço ricos em decoração vendem experiências com o café em receitas repletas de inovações, levando ao público 
sabores, aromas e sensações: variações vão desde a torra até a forma de servir, passando pela moagem e a pressão 

caFeterias GOurmet

Prensa francesa é um dos métodos para a preparação do café expresso na Barista Cafeteria

Café S/A encontrou na qualificação dos seus 
profissionais a chave para o sucesso na cafeteria

Namorados, Adrielle e Filippos decidiram investir no mercado das 
cafeterias e das “comidinhas” e estão satisfeitos com os resultados

“Passo semanas sem vender 
créditos”, revela comerciante

Com “notas e aromas” cafeterias 
vão além do cafezinho e do pingado 

A empresa Oi, que mantém 
o funcionamento dos telefones 
públicos de Goiás desde 2008, 
respondeu, em nota, que Aná-
polis tem, atualmente, um total 
de 1,4 mil orelhões instalados na 
cidade. A operadora reconhece 

que a chegada da telefonia mó-
vel fez com que os telefones pú-
blicos ficassem menos atrativos, 
mas entende que essa migração 
fez parte da evolução da telefonia 
em todo o mundo. Segundo a 
empresa, apenas 0,04% dos tele-

fones públicos da Oi gera receita 
suficiente para o pagamento do 
seu próprio custo de manuten-
ção. “Hoje, 68,2% dos orelhões 
da Oi não geram chamadas ta-
rifadas e 29,9% não são sequer 
utilizados”, afirmou a empresa.

A Oi descarta a possibilida-
de de extinção do serviço por 
conta desses quantitativos, mas 
reclama do vandalismo que os 
aparelhos sofrem. De acordo 
com a empresa, o fato da maio-
ria dos orelhões estarem instala-

dos em vias e estabelecimentos 
públicos faz com que os apare-
lhos sofram, diariamente, danos 
por vandalismo. 

A empresa afirma, ainda, 
que atende a regulamentações 
da Agência Nacional das Teleco-

municações – Anatel, mas que 
disposição dos orelhões pode 
ser readaptada. “Se for verificada 
ociosidade de determinados te-
lefones públicos, eles podem ser 
transferidos para áreas de maior 
demanda”, finalizou.

Outro dado importante 
que demonstra a situação do 
uso dos orelhões está no que 
revela o comerciante Gusta-
vo Oliveira. Ele trabalha com 
a família em uma banca de 
revistas do centro da cidade 
que comercializa os cartões 
de crédito para o uso do tele-
fone público. Ele comentou 
sobre a procura do produto. 
“Muito esporádica. Tem se-
mana que eu chego a vender 
um cartão”, revela.

Para o jovem, o aban-
dono dos orelhões é cau-
sado pela mudança de um 

hábito cultural. “Acaba que 
eles (os telefones) não têm 
muita utilidade por conta 
disso. Estamos na era dos 
smartphones”, ponderou. 
Diferente da maioria das 
pessoas, ela até se recorda da 
última vez em que utilizou o 
aparelho. “Acho que faz uns 
seis anos”, lembrou, citando 
as situações que ele acredita 
que os orelhões são procu-
rados. “Quando a bateria do 
celular acaba, quando o ce-
lular estraga, quando não se 
tem nenhuma alternativa”, 
comentou.

Operadora não fala em extinção, mas reclama do vandalismo

instalados, mas ninguém os uti-
lizando. Na Avenida São Francis-
co, no Jundiaí, o telefone estava 
lá, bem ao lado de uma agência 
lotérica. Pessoas, só na lotérica. 
Já o telefone, seguia ali, “sem 
utilidade”. O mesmo foi obser-
vado em outra rua do centro da 
cidade. Os orelhões figuram na 
paisagem da via movimentada, 
mas nada de alguém solicitá-los.

celular
Em um dos locais onde 

telefones públicos são facil-

mente encontrados, no Termi-
nal Rodoviário, a comerciante 
Sirlene Domingos tem uma 
banca de roupas, bem ao lado 
de um dos aparelhos instala-
dos no espaço. Ela disse que 
mesmo estando em um local 
de grande movimentação de 
pessoas, o telefone passa des-
percebido. “O telefone fica aí e 
ninguém usa”, comentou.

A comerciante acredita 
que a causa do abandono dos 
orelhões é o uso do celular. 
“Para que orelhão se tem celu-

lar?”, indaga. Ela entende que 
se a pessoa tem um aparelho 
de telefonia móvel, ela vai op-
tar por essa facilidade. “Hoje 
em dia está tão barato manter 
um celular que faz com que o 
orelhão seja substituído pela 
telefonia móvel”, pontuou. 
Mesmo assim, a comerciante 
diz que os aparelhos ainda têm 
uma função. “Tem gente que 
não tem celular. Eu acho que 
mesmo o serviço sendo utiliza-
do pouco, é algo que tem que 
ter”, declarou.
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Assim como Machado de Assis usou um cadáver 
para narrar sua história, o inglês Ian McEwan lança 
mão de um feto de 9 meses que, na barriga da 
mãe, vê a trama da morte do próprio pai

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

O inglês Ian McEwan não 
é, nem de perto, um escritor 
convencional. Com larga capa-
cidade de entreter tendo como 
temática somente as suas pala-
vras, numa narrativa envolvente 
e sem necessariamente precisar 
de grandes fantasias, o autor do 
best-seller “Desejo e Reparação” 
que em 2007 virou filme dirigi-
do por Joe Wright e concorreu 
a quatro Oscar, levando uma 
estatueta, tem em sua obra mais 
recente uma narrativa inusita-
da a partir de seu protagonista: 
trata-se de um feto nos últimos 
dias de gestação e que sente, vê e 
interpreta tudo à sua volta a par-
tir da barriga de sua mãe.

O ponto alto da obra é 
que, em meio a tantas visões de 
mundo provenientes das infor-
mações que recebe pelo que a 
mãe ouve e acompanha, desde o 
noticiário até áudio-livros de au-
to-ajuda, o narrador-feto (ou fe-
to-narrador?, como entraria em 
dúvida Brás Cubas na outra pon-
ta da vida/morte) testemunha a 
trama da mãe com seu amante 
para matar seu próprio pai.

Além da óbvia incapacida-
de de interferir ao mundo que 
acompanha em detalhes dia-
riamente, o narrador ainda vai 
revelando ao leitor uma série de 
outras peculiaridades sobre estes 
personagens. 

E mais ainda: narra com 
detalhes as condições a que é 
submetido diante de sua condi-
ção. A principal delas é driblar as 
sensações de ameaça que vê no 
pênis rival de seu pai, perante a 
intensa vida sexual que sua mãe 
possui ainda que no último mês 
de gestação. Os porres que toma 
com sua progenitora, que costu-
ma consumir vinhos diversos, 
são sempre pontuados pela sua 
exímia capacidade de traduzir o 
sabor de cada uma e harmonizar 
com cada situação enfrentada.

A elaboração de McEwan, 
se parassem por aí, já valeriam 
a obra pela rica narrativa e os 
momentos de humor que en-
sina ao leitor. Mas vai além. A 
obra conta com um dualismo 
filosófico entre a sua relação de 
amor e ódio com a mãe – como 
progenitora e responsável pelo 
embalo de sua vida ainda nem 
mesmo iniciada no “mundo dos 
vivos” – e, também, suas posi-
ções pessoais acerca da vontade 
ou não de nascer num mundo 
ao qual está tendo contato e 
com as personagens que terá à 

sua volta diante da situação que 
silenciosamente testemunha.

O flerte do autor inglês com 
Shakespeare é inevitável. A refe-
rência a Hamlet fica embolada 
às questões morais analisadas e 
também no nome dos persona-
gens que fazem referência à obra 
do inglês mais famoso.

Questionado sobre como 
unir a personalidade de Hamlet 
à ideia de um feto, McEwan ex-
plica. “Bom, aí vem a liberdade 
da ficção e a brincadeira. Uma 
vez que não posso criar um feto 
que seja, de forma realista, nada 
em particular além de um feto, o 
meu feto é Hamlet, alguém que 

duvida de si mesmo. Esta é a ca-
racterística que faz dele um dos 
mais Inteligentes personagens 
jamais criados na ficção”, diz. 

“Enclausurado” é, por fim, 
uma tremenda diversão que 
com 198 páginas pode ser con-
sumido rapidamente por um 
leitor comum, uma vez que sua 
composição narrativa pratica-
mente convida quem acompa-
nha esta epopeia moderna a ir 
rapidamente até o fim. É o tipo 
de livro em que você se pergun-
ta o tempo todo: onde isto vai 
dar? Ainda que seja óbvio que o 
fim é o começo de uma vida.

Ou será que não?

Palavra cruzada

Solução

Feto-narrador: a 
mais nova invenção 
de McEwan

Felipe Homsi

Ano após ano, discussões 
sobre a necessidade de ade-
quação do Mercado Munici-
pal a padrões de segurança e 
a revitalização daquele espaço 
vêm à tona. E neste ano, uma 
verba foi disponibilizada por 
meio de emenda parlamentar 
do deputado federal Alexandre 
Baldy, atual ministro das cida-
des. A Prefeitura utilizou um 
projeto pronto para o local e 
inseriu nas metas para conse-
guir emendas a fim de viabili-
zar a obra. 

No entanto, a bronca dos 
comerciantes – alguns deles 
estão lá há mais de meio sé-
culo – não é quanto à reforma 
estrutural, ou seja, melhoria do 
sistema elétrico e hidráulico, 
entre outros. Mas sim, quanto 
ao remanejamento das bancas, 
dividindo-os por setor.

A Prefeitura se justifica de 
maneira curiosa: afirma que 
está mantendo o diálogo com 
os comerciantes para avaliar 
qual é a melhor maneira de 
empreender a obra e disse que 
em momento algum cogita 
retirar os trabalhadores do 
Mercadão.

A previsão é de ao menos 
quatro meses para concluir a 
restruturação do local. Vários 
permissionários ouvidos pela 
reportagem de A Voz de Anápo-
lis disseram que não são contra 
o projeto, desde que haja ga-
rantias de que não serão retira-
dos do seu local de trabalho.

meDo
João Gonçalves de Sá, 43, 

trabalha há 18 anos no Mercado 
Municipal onde mantém uma 
banca de produtos naturais. Ele 
é um dos representantes dos 
permissionários que atuam na 
defesa dos comerciantes. Ele 
alega que nem ele e nem os co-

legas foram ouvidos. Para João, 
a reforma é “bem vinda”, mas 
deve ser democrática e “viável” 
para todas as partes. O medo 
de perder o “pão de cada dia” é 
claro em suas palavras.

“A gente acordou e o depu-
tado Alexandre Baldy chegou 
aqui com o prefeito já com o 
projeto pronto. A gente não foi 
nem ouvido”, lamenta. “E se a 
gente não aceitar, vão reformar 
de qualquer jeito?”, indaga. 
Para ele, o processo começou 
de maneira errada e apenas o 
lado da Prefeitura permaneceu 
até o momento.

“A gente não foi ouvido 
no começo, vai ser ouvido de-
pois?”, continua questionando. 
João ainda se queixa da atual 
administração: “na realidade, 
os prefeitos anteriores que es-
tiveram aqui, todos nos aju-
daram, nos apoiaram, todas as 
reformas foram feitas no Mer-
cado Municipal com a partici-
pação dos locatários”.

57 anos
Francisco de Assis Barbosa 

tem 80 anos de vida, 57 dos 
quais passados no mercado, 
onde tem uma loja de roupas, 
redes e demais acessórios. Che-
gou ao local por volta de 1960, 
quase 10 anos depois da inau-
guração do Mercadão. “Eu sou 
a favor da reforma”, inicia, mas 
logo emenda uma ressalva: “Vai 
me tirar daqui?”, questiona. Ele 
é um dos que também reclama 
pela falta de diálogo, ou seja, 
a ausência da participação dos 
comerciantes na elaboração do 
projeto para mexer no Mercado 
Municipal. 

“Tem gente aqui que ven-
de de manhã para comer de 
noite. Como é que vai fazer?”, 
revela, preocupado com seus 
companheiros de Mercado 
Municipal que estão sem saber 
as consequências das mudan-
ças. Ele sabe da importância 
do local, por ser um “ponto 
estratégico” de Anápolis, mas 

sabe também que entre 1500 
a 2000 pessoas dependem das 
vendas dos feirantes que ali se 
instalaram. Ele afirmou que 
não foi informado previamen-
te da intenção de reformar o 
mercado, apenas recebeu a 
“notícia da verba”.
costume

Regina Alves de Souza Cas-
simiro tem uma banca do lado 
de fora do Mercado Municipal, 
na rua 14 de julho. Há seis anos 
e meio começou a trabalhar no 
local. Seu receio é que tenha 
que abrir mão do seu espaço, 
mesmo que seja levada para 
dentro do mercado. 

“Tem clientes que já conhe-
cem a gente do nosso trabalho 
aqui”, explica. Para ela, as vendas 
devem diminuir. Alguns de seus 
clientes já se acostumaram com 
a posição da banca e podem não 
se adequar ao novo local a ser 
escolhido. “A única coisa que eu 
não concordo é tirar as pessoas 
que estão trabalhando”, conclui.

Proposta inclui diversas adequações estruturais aprovadas, mas principalmente, 
modifica as bancas e as posições de cada um dos comerciantes: muitos deles estão no 
mesmo local há mais de 30 anos e não querem ser “reposicionados”

mercadO municipal 

Francisco de Assis está há quase 60 anos no 
mercado; “vai me tirar daqui”, questiona

Para João Gonçalves, reforma é “bem vinda”, mas 
quer que feirantes sejam ouvidos

Infectologista Marcelo Daher afirma que o momento, em 
Anápolis, é para aquelas pessoas que nunca receberam a 
vacina procurarem pela imunização

Regina Alves não quer ser retirada da Rua 14 de julho, pois entende que perderia vendas

Jogo dos 7 erros

O escritor inglês Ian McEwan dá à luz a obra de 
um feto-narrador agoniado e esperto

Comerciantes reclamam de projeto de
revitalização: “Não fomos ouvidos”

Secretário admite remanejamento de bancas: 
“também não tem como agradar todo mundo”

O secretário interino de 
Desenvolvimento Econômico, 
Glayson Reis, informou que 
os comerciantes estão sendo 
ouvidos pela Pasta. “Esse pro-
jeto está sendo discutido com 
os permissionários. Nós só va-
mos ter uma ideia definitiva 
do projeto depois que a gente 
fizer toda uma discussão com 
os permissionários, depois que 
a gente fizer também uma 
consulta com os usuários do 

mercado”, afirmou.
Ele informou que será fei-

ta uma reformulação total do 
mercado, mas serão mantidas 
as características históricas 
do prédio. No entanto, Reis 
admite que alguns, de fato, 
serão retirados da Avenida 
14 de julho e levados para 
dentro do mercado. “A revi-
talização do mercado passa 
pela revitalização do entorno 
do mercado, da regularização 

dos ambulantes”, pontua.
Alguns itens serão manti-

dos, como o madeiramento, 
considerado patrimônio histó-
rico. Um ponto cultural tam-
bém está previsto pelo projeto 
da Prefeitura. Os espaços entre 
as bancas serão ampliados. 
“Não é só para conforto não, é 
uma questão de necessidade”, 
diz, referindo-se à Segurança. A 
intenção da Prefeitura é reposi-
cionar e padronizar as bancas.

Um dos objetivos é legali-
zar, levar funcionalidade e dar 
um melhor atendimento à co-
munidade, ainda que alguns se 
sintam insatisfeitos. “Não tem 
como nós agradarmos a todo 
mundo”, avalia Glayson Reis. 
De acordo ainda com respon-
sáveis pelo projeto municipal 
para o Mercadão, o projeto 
ainda está sendo avaliado pelo 
prefeito Roberto Naves e deve-
rá passar por alterações.

Paulo Roberto Belém

O mais recente surto de 
febre amarela nos estados de 
São Paulo e Minas Gerais le-
vanta um questionamento 
para os goianos e, consequen-
temente, para os anapolinos. 
Afinal, de que forma a maior 
incidência da doença em esta-
dos do sudeste deve ser enca-
rada pelos cidadãos daqui? A 
Voz de Anápolis foi à procu-
ra de um especialista e para o 
médico infectologista Marcelo 
Daher, os anapolinos não pre-
cisam temer esta arbovirose, 
como é classificada a doença 
na medicina.

Daher justifica o seu posi-

cionamento explicando que a 
população dos estados do su-
deste não era vacinada rotinei-
ramente contra a doença, en-
quanto nos estados da região 
centro-oeste, da qual Goiás faz 
parte, a situação é bem oposta. 
“Nós temos lá (nos estados do 
sudeste) uma população muito 
grande que não recebeu a va-
cina, já aqui, em Goiás, as pes-
soas se vacinam rotineiramen-
te”, defende.

O especialista disse que 
“esse vacinar rotineiro” é cau-
sado porque o centro-oeste é 
uma região endêmica para a 
doença e que pelo fato do su-
deste não ser encarada dessa 
mesma forma, nunca houve 

essa rotina de vacinação na-
queles estados. “Quando se 
fala das populações de São Pau-
lo, Minas Gerais e Rio de Janei-
ro, você trata da metade da 
população brasileira, por isso, 
essa preocupação”, esclarece.

vacinação
Desta forma, o especialis-

ta orienta que os moradores 
de Anápolis que já receberam 
a dose da vacina anteriormen-
te, não precisam se vacinar de 
novo. “Essas pessoas já estão 
protegidas”, cita. Ele também 
comentou a informação de que 
a vacina contra a febre amarela 
precisaria ser renovada a cada 
dez anos. “Os trabalhos todos 

mostram que uma dose só é 
imunogênica. Ou seja, uma 
dose protege a pessoa para a 
vida toda”, arremata.

Nesse sentido, o especia-
lista diz que o momento, em 
Anápolis, é para aquelas pes-
soas que nunca receberam a 
vacina. “Se eu provoco uma 
correria aos postos de saúde 
por aqueles que não precisam, 
tira-se a chance de quem não 
tomou a vacina de se vacinar. 
Sem contar o pânico desneces-
sário”, entende.

Quem ainda não foi imu-
nizado contra a febre amarela 
em Anápolis, basta procurar os 
postos de saúde do município 
para vacina.

Anapolinos não precisam temer surto de Febre Amarela, declara especialista
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Henrique Morgantini

No primeiro semestre do 
ano passado, 400 intelectuais 
do Brasil e do mundo assinaram 
um documento em defesa de 
Lula. Na oportunidade, pediram 
que o ex-presidente lançasse sua 
candidatura à Presidência na-
quele momento como forma de 
evitar um processo de banimen-
to de um representante da classe 
trabalhadora brasileira dentro 
da corrida eleitoral. Era ainda 
um cenário sem a condenação 
de Sérgio Moro, que viria meses 
depois.

Nomes como o dos escrito-
res Fernando Morais e Leonardo 
Boff, do cantor Chico Buarque, 
se uniram a centenas de pro-
fessores, mestres e doutores em 
diversas áreas, sobretudo do Di-
reito, das Ciências Sociais e da 
Economia. E estes se somaram 
a atores, músicos, artistas e in-
telectuais formando uma rede 
nacional de personalidades que 
defendiam a presença de Lula 
nas eleições.

Mais recentemente, vindo 
do cenário internacional, apoios 
de peso como a ex-ministra da 
Justiça da Alemanha e doutora 
em Direito, Herta Däubler-G-
melin, e o vice-presidente da 
Assembleia da República de Por-
tugal, Luís Fazenda, também se 
manifestaram, criticando o pro-
cesso equivocado ao qual Lula 
está sendo submetido e o risco 
que isso representa não apenas à 
Justiça, mas também à democra-
cia brasileira.

Do Uruguai, o ex-presiden-
te José Pepe Mujica dá o tom 
do que significa o processo en-
frentado por Lula e o que há 
por trás disto. “Não é contra 
Lula, mas o que ele represen-
ta”, declarou. Um dos maiores 
pensadores contemporâneos, 
sendo mundialmente reconhe-
cido, o filósofo e linguista Noam 
Chomski gravou um vídeo em 
janeiro deste ano em apoio a 
Lula.  “Com tudo indicando que 
Lula é a figura mais popular do 
Brasil e muito provavelmente 
seria eleito em eleições justas, é 
no mínimo apropriado que ele 
seja permitido a se candidatar 
para que o povo brasileiro possa 
expressar seu próprio julgamen-
to na candidatura de Lula”, afir-

mou Chomsky na gravação.
Esta frente nacional e inter-

nacional de defesa a Lula vem 
sendo formada desde o final de 
2016, quando os ecos do proces-
so que cassou o mandato da ex
-presidente Dilma começaram 
a reverberar e a ameaçar o pro-
cesso eleitoral deste 2018. Já se 
via – ao longe – que interromper 
o mandato de Dilma não seria 
o suficiente para cortar a liga-
ção das classes populares com 
o projeto iniciado por Lula em 
2003. Era preciso ir além. E eis 
que aqui estamos às voltas, ago-
ra, com Lula condenado e impe-
dido de participar das eleições 
deste ano.

Pesquisa
Talvez se o debate ficasse so-

mente nas esferas universitárias, 
entre intelectuais ou pensado-
res internacionais, não haveria 
qualquer risco ao plano deste 
grupo em impedir que um líder 
popular concorra às eleições. 
Acontece que além de mani-
festos e declarações de órgãos 
internacionais, há um detalhe, 
cujas classes mais altas que co-
mandam o mercado financei-
ro, gostam de tentar ignorar: o 
povo e o seu desejo democráti-
co para 2018.

Até a condenação de Lula 
em segunda instância, ha-
viam sido realizadas 14 pes-
quisas de diferentes institu-
tos. Em todas o ex-presidente 
é o líder nas aferições. 

Mas nenhuma delas foi tão 
significativa quanto a última 
que, por sinal, é a primeira feita 

após a segunda condenação e a 
abertura do precedente para que 
Lula não possa se candidatar. No 
levantamento realizado, Lula 
mantém a liderança com 37% 
das intenções de voto. Os en-
trevistados dão a Lula 49% das 
intenções de voto nas diversas 
simulações de segundo turno.

Como se não bastasse, 
outro dado chama a atenção: 
sem Lula na cartela de opções, 
os votos Brancos e Nulos che-
gam a 32%. Para o povo bra-
sileiro, em projeção, não há 
o chamado “Plano B” para a 
candidatura de Lula.

Foram realizadas 2.826 en-
trevistas pelo instituto DataFolha 
em 174 municípios brasileiros 
entre os dias de 29 e 30 de ja-
neiro. Os resultados apresentam 
margem de erro de dois pontos 
para cima ou para baixo. A pes-
quisa foi registrada no TSE com 
o número BR 05351/2018.

O resultado representa a 
vontade popular que se soma 
à denúncia de diversos especia-
listas em Direito do Brasil e do 
Mundo quanto as dúvidas sobre 
o processo pelo qual Lula foi jul-
gado e condenado. Mas, mais 
do que isto: representa o fracas-
so de quem arquiteta um jeito 
para tirar do páreo o projeto 
político com ligações populares 
e que – desde 2002 – ainda não 
foi derrotado nas urnas.

No entanto, há ainda uma 
série de perguntas a serem res-
pondidas. A principal delas 
entre os que acompanham o 
caso de Lula é: existem dúvidas 
legais quanto ao processo e o 

resultado do julgamento do ex
-presidente?

esPecialista
Para o ex-juiz federal e atual 

governador do Maranhão, Flá-
vio Dino, a resposta é clara: exis-
te uma combinação corporativa 
entre juízes nos resultados, além 
do que a fragilidade das denún-
cias foram absolutamente con-
firmadas com evidências. 

“Sempre achei que jamais 
houve prova de crime algum. 
Mas, na pior das hipóteses, 
eu imaginava que eles [os de-
sembargadores] iriam retirar a 
condenação por lavagem de 
dinheiro, porque é sui generis 
considerar que a própria OAS, 
detentora do imóvel, é laranja 
dela mesma”, explica o jurista.

Dino passou em primeiro 
lugar no concurso federal que 
também aprovou outro perso-
nagem do caso, o juiz Sérgio 
Moro. Ele levanta uma questão 
preocupante: a de que o corpo 
jurídico em segunda instância, 
formado por três desembarga-
dores teria combinado o resul-
tado do voto individual previa-
mente.

“Qualquer pessoa com o 
mínimo de experiência foren-
se sabe que em um julgamento 
dessa natureza só há unanimi-
dade da dosimetria caso ela seja 
previamente combinada. Acho 
que houve acerto prévio, pois é 
atípico esse nível de concordân-
cia, a não ser que antes haja um 
ajuste. Claramente, houve um 
ajuste para evitar os embargos 
infringentes. O que torna ainda 

mais frágil a punição de quem 
julgou, da turma do tribunal”, 
declara.

Flávio Dino arremata a ques-
tão avaliando tecnicamente a 
postura de cada um dos magis-
trados que confirmaram a con-
denação de Sérgio Moro. “Quan-
do vemos a postura, a atitude, a 
entonação, a impostação, [dos 
desembargadores] vemos que na 
verdade havia um julgamento 
acima do próprio caso, que era o 
julgamento da honra da Justiça 
Federal. Os três julgadores esta-
vam, aparentemente, mais preo-
cupados em garantir a autorida-
de, a respeitabilidade e a honra 
da Justiça do que propriamente 
julgar o caso. O caso em si foi jul-
gado muito precariamente, com 
base em inferências, em conside-
rações diversas que cabem bem 
em um discurso político, mas 
não em um acórdão”, afirma.

“inimigo”
“O sistema de justiça brasi-

leiro não oferece condições para 
que o ex-presidente Lula seja tra-
tado como cidadão, mas como 
um inimigo”. Essa é a avaliação 
do advogado e professor de Di-
reito Constitucional da PUC-SP, 
Pedro Serrano. Para o professor, 
é preciso mobilização nas ruas 
para conter o que considera “es-
tado de exceção”.

“Eu chamo isso de medida 
de exceção, ou seja, um julga-
mento onde há suspensão de 
direitos e o Estado funciona não 
como policiador, mas como um 
soberano que busca produzir 

um resultado político. Nesse 
caso, o objetivo é uma eventual 
prisão do ex-presidente para que 
ele não possa concorrer ao pleito 
presidencial e seja tratado como 
indigente e não como cidadão. 
A situação é absolutamente atí-
pica, nós temos um julgamento 
político semelhante ao que tem 
sido proferido em Brasília: uma 
norma é criada para cada caso”, 
analisa.

sem Provas
Para Lenio Streck, procura-

dor de Justiça aposentado, juris-
ta e professor, a condenação de 
Lula torna difícil “ensinar Direi-
to depois deste julgamento”. Ao 
site Consultor Jurídico – Conjur 
– especializado no tema, Streck 
denuncia que Lula foi condena-
do sem provas.

“O julgamento apenas 
reforça a tese de que, no Bra-
sil, moral vale mais do que o 
direito. Moro disse que havia 
“atos de ofício indetermina-
dos”. Só que o relator disse 
não ser necessário haver pro-
va de atos de Lula em relação 
aos contratos mencionados na 
denúncia. Como explicar isso? 
Como explicar a incompetên-
cia de Moro depois de ter dito 
que não houve dinheiro da 
Petrobras envolvido? Ora, a de-
núncia do MPF cita a Petrobras 
423 vezes. A questão: o que é 
Direito no Brasil? Isso sem falar 
no uso do domínio de fato. De 
novo. Minha pergunta: como 
ensinar direito depois deste jul-
gamento?”, questiona.

O julgamento de Lula e a versão 
que querem que você não saiba
Juristas renomados ligados a universidades brasileiras e internacionais, jornais como New York Times e 
Financial Times e mais de um terço da população brasileira apontam que a condenação de Lula é mais 
que uma perseguição: é uma forma de aniquilar a democracia e a representação popular nas eleições

análise

Ex-juiz federal e governador do Maranhão, Flávio Dino afirma: caso foi julgado precariamente, com 
base em considerações diversas que cabem bem em um discurso político, mas não em um acórdão”

“O que é Direito no Brasil? De novo, minha pergunta é: 
como ensinar direito depois deste julgamento?”, indaga o 
professor e ex-procurador Lenio Streck

Pela Europa, diversas publi-
cações denunciaram a orienta-
ção política da confirmação da 
sentença sobre Lula. Edições do 
Le Monde (França), El Pais (Es-
panha) e The Guardian (Reino 
Unido) questionaram a lisura 
do processo e os interesses po-
líticos por trás do impedimento 
do presidente em concorrer às 
eleições, aliado ao fato de ser o 
líder nas pesquisas.

Para o economista america-
no Mark Weisbrot, colaborador 
do New York Times – um dos 
três jornais mais importantes 
do mundo – a condenação de 
Lula “empurra para o abismo a 
democracia brasileira”. Em seu 
editorial publicado no último 
dia 23 de janeiro, Weisbrot des-
taca o histórico brasileiro de ter 
sido o último país do mundo 
ocidental a ter abolido a escravi-
dão e o fato de ter uma demo-
cracia recente, tendo saído de 
uma ditadura há pouco mais de 
três décadas.

Antes de saber o resultado 
do julgamento pelo TRF-4, es-

creveu o economista, presidente 
também de uma organização 
internacional de pesquisa eco-
nômica e política: “Esta semana, 
a democracia pode ser mais cor-
rompida quando um tribunal de 
apelação de três juízes decidir se 
a figura política mais popular do 
país, o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva do Partido dos 
Trabalhadores, será impedido de 
competir nas eleições presiden-
ciais de 2018 , ou mesmo preso”.

Segue o articulista do jornal 
americano: “Não há muita pre-
tensão de que o tribunal seja im-
parcial. O presidente do painel 
de apelação já elogiou a decisão 
do juiz de julgamento de con-
denar o Sr. Silva por corrupção 
como “tecnicamente irrepreen-
sível”, e o chefe de gabinete do 
juiz postou em sua página no 
Facebook uma postagem pedin-
do a prisão do Sr. Silva”, comple-
tou o americano, que finalizou 
sua análise com uma declaração 
forte: “A evidência contra Lula 
está muito abaixo dos padrões 
que seriam levados a sério, por 

exemplo, no sistema judicial 
dos Estados Unidos”, finaliza.

financial times
Renomado internacional-

mente, o centenário jornal in-
glês Financial Times é taxativo: 
não é a condenação de Lula 
– a quem destacou ter sido um 
dos políticos mais populares do 
mundo – que fará o Brasil gran-
de novamente. 

Para a publicação que tratou 
da condenação do ex-presiden-
te, “a desqualificação potencial 
do Sr. da Silva revelam o vácuo 
de liderança no coração do Bra-
sil e a ausência de alternativas. 
É notável que um país tão caris-
mático como o Brasil não tenha 
produzido uma nova geração 
de políticos dignos do nome. 
O segundo lugar nas pesquisas 
é Jair Bolsonaro, um ex-capitão 
do exército cujas opiniões fazem 
com que os tweets do Sr. Trump 
pareçam moderados. Isso não 
é ótimo; é triste. Com apenas 
nove meses até as eleições, tam-
bém é preocupante”.

Jornais internacionais afirmam que democracia foi 
“empurrada ao abismo” com condenação de Lula

New York Times destaca a recente e frágil democracia brasileira e 
afirma que nos EUA acusação contra Lula não daria nem em processo


