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Anápolis: refém 
dA própriA sorte

A paralisia do sistema municipal de proteção social, o avanço do tráfico e da violência 
à luz do dia nas praças centrais e o risco de o presídio – conquistado para desafogar 

a cadeia pública municipal – receber presos de outras cidades trazem um cenário 
preocupante para os anapolinos. Nem as 68 câmeras de vídeo-monitoramento estão 
funcionando: elas foram cortadas por dívidas com a operadora de sinal ótico. P. 6 e 7

Anapolinos visitam 
Planetário para encontrar 

mais que estrelas

Com cinco 
meses de atraso, 
Saneago entrega 
transposição

E com dEsconfiança ETs

P. 9 P. 8

Câmara prega união 
e quer reunião com 
novo secretário

sobrE a ocupação do prEsídio

P. 10

EnTrEVisTa
presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal 

O presídio de Anápolis foi 
construído para resolver o 
problema da cidade”

Gilmar Alves dos Santos
P. 5

sEGurança pÚbLica
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BASTIDORES
EsTraTéGia i 
Numa saia justa por conta da 
pressão para renovar o contrato da 
Saneago na cidade, Roberto Naves 
tenta tirar representante da Câmara 
para formalizar um projeto e evita, 
no entanto, levar a proposta para 
que toda a Câmara seja consultada 
e possa se posicionar.

EsTraTéGia ii 
O tema é delicado para Naves 
uma vez que ele fez campanha 
pela municipalização do serviço 
mas, agora, é pressionado pelo 
Governo, que somente afirma ser 
possível receber os R$ 114 milhões 
de investimentos do Ministério das 
Cidades caso a cidade permita que 
a Saneago fique no município por 
mais 22 anos.

Em TEmpo 
 “O presidente da Saneago é um 
monstro na habilidade política 
e na habilidade de entender 
as demandas das cidades. 
Presidente Jalles, Anápolis lhe 
será eternamente grata”. Frase do 
discurso de Roberto Naves, durante 
evento da Saneago, que ainda 
emendou: “ninguém nunca quis 
tirar vocês daqui”. Pois é.

LocaL 
A Acia pressiona a gestão municipal 
pela municipalização do processo 
para conseguir as licenças 
ambientais. O serviço é feito, hoje, 
pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e 
Cidades (SECIMA). Segundo os 
diretores da entidade, a cidade 
já possui condições de realizar o 
serviço diminuindo a burocracia.

TEmEr Vai? 
A cúpula nacional do DEM já não 
tem mais dúvida: Michel Temer é 
tratado como candidato à reeleição, 
após a decisão de promover a 
intervenção na Segurança Pública 
do Rio de Janeiro. Ele se apossou 
– entendem os líderes democratas 
– do principal mote do discurso de 
Rodrigo Maia (DEM).

E maia, Vai? 
A reação, por outro lado, veio por 
intermédio de um discurso fora do 
tom do ora aliado, ora não, Rodrigo 
Maia. O presidente da Câmara 
dos Deputados criticou e tratou 
com desdém o conjunto de 15 
projetos de lei vindos do Executivo. 
Prometeu criar uma agenda própria 
de votações.

 

Era para ser uma prestação 
de contas com a apresentação de 
planilhas, números, percentuais e 
previsões estatísticas sobre a saúde 
financeira da gestão municipal de 
Anápolis. No entanto, os números 
foram passados rapidamente 
sem qualquer abordagem mais 
aprofundada. Em seu lugar, vieram 
os discursos eminentemente 
políticos capitaneados pelo prefeito 
Roberto Naves (PTB) que usou a 
agenda oficial da Prestação de 
Contas do terceiro quadrimestre de 
2017 para promover um discurso 
que muito se assemelha a uma 
campanha. 

Naves passou por apertos, 
como quando questionado pelo 
vereador Teles Jr (PMN) sobre as 
câmeras de videomonitoramento 
estarem desligadas. Ele explicou 
que houve interrupção no serviço 
porque o sistema estava defasado, 
uma vez que “o servidor não 
tinha atualização há mais de 10 
anos”. O programa de instalação 
de câmeras, no entanto, só foi 

inaugurado em 2011. E o corte 
se deu por falta de pagamento 
à provedora de sinal ótico 
(acompanhe reportagem na 
página 06 e 07).

A ideia do “vem aí” foi 
usada por Naves para enumerar 
projetos que pretende apresentar 
e de inaugurações que pretende 
fazer, muitos deles repetidos 
desde a campanha de 2016. O 
prefeito comentou sobre temas 
correntes da cidade, como quando 
se esquivou do embate com 
o Governo de Goiás quanto a 
oferecer resistência à ideia de 
que presos de outras cidades 
venham a ocupar o presídio de 
Anápolis, algo que a Câmara já 
se posicionou em contrário. Outro 
aspecto do seu discurso foi a 
explanação de justificativas sobre 
ações que precisou tomar ou as 
que ainda não conseguiu tomar 
por conta da situação financeira 
da Prefeitura. Algo que, no evento, 
curiosamente foi rapidamente 
comentado.
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O debate da Segurança Pública vem domi-
nando o Brasil há alguns meses, tendo ápices 
de audiência entre uma ou outra pauta en-
volvendo a agenda política do Governo Fe-
deral ou a Operação Lavajato. Em Goiás, a 
sublimação desta agenda veio um pouco an-
tes, com a explosão de rebeliões e mortes em 
presídios do Estado. Com o anúncio da inter-
venção federal na Segurança Pública do Rio 
de Janeiro, o tema entrou – definitivamente 
– como um dos principais motes das disputas 
eleitorais deste ano.

O fato é que, em Anápolis, o assunto é 
recorrente no noticiário por conta da insta-
bilidade da cadeia pública. Superlotada, com 
o triplo da sua capacidade, o local é o clás-
sico “barril de pólvora” que vem ensaiando 
explodir de uma vez. A entrega da cadeia es-
tadual de Anápolis surgiu como um desafo-
go, mas rapidamente tornou-se alvo de mais 
preocupação. 

Isto porque, com a aprovação de uma lei 
na Assembleia Legislativa que regionaliza 
todas as unidades prisionais, Anápolis pode 

não somente não conseguir diminuir a super-
lotação de sua cadeia pública como também 
receber, agora, presos de alta periculosidade 
de outras praças de Goiás. O que parecia o 
fim de um problema ameaça se ressignificar 
como a implantação de outro.

Para evitar este movimento vindo do Go-
verno de Goiás, é imperativo que haja uma 
manifestação decisiva, forte e efetiva por 
parte da sociedade anapolina. A Ordem dos 
Advogados do Brasil, O Executivo Municipal, 
as associações classistas, todos precisam ma-
nifestar seu repúdio diante deste cenário a 
fim de evitar que os presos comecem a vir.

A Câmara Municipal saiu na frente e já 
movimentou-se nesta direção. No entanto, é 
preciso mais. Deixar de lado a política de dis-
crição em relação aos desmandos do Governo 
de Goiás e se manifestar contra esta decisão 
é demonstrar cuidado e preocupação com a 
cidade. A acomodação ou o alinhamento po-
lítico pode representar a conivência com esta 
política carcerária que promete o pior para o 
que já era ruim na cidade.

EDITORIAL

rinha i 
Em rota de colisão, Rodrigo Maia (DEM) 
e o Ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles (PSD), disputam o protagonismo 
nas ações do Governo, sobretudo na área 
econômica. O ápice da tortuosa relação 
se deu quando o Executivo enviou um 
pacote com 15 propostas para serem 
votadas pela Câmara.

rinha ii 
Maia disse que irá priorizar aquilo que 
julgar mais adequado para o Brasil e 
desdenhou o pacotão de Meirelles. “Nem 
li e nem vou ler” disse. Entre os projetos 
está a privatização da Eletrobras.

aquELE dETaLhE 
Depois de tentar Luciano Huck e flertar 
com o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, 
a bola da vez entre as “novidades” 
fora da cena política do PSDB é o 
expresidente da Petrobras, Pedro 
Parente. Ele agrada diversas alas da 
legenda, mas tucanos se preocupam 
com uma peculiaridade: o voto.

mEdo dELa 
 “Militares precisam ter 
garantia para agir sem o 
risco de surgir uma nova 
Comissão da Verdade”, 
afirmou o Comandante 
do Exército, Eduardo Villas 
Boas. E assim – com medo 
de que a verdade um 
dia apareça – começa a 
intervenção militar no Rio 
de Janeiro.

poLiTicaGEm 
José Nelto (MDB) 
apresentou na 
Assembleia Legislativa um 
requerimento solicitando 
ao Governo Federal uma 
intervenção na Segurança 
Pública de Goiás, a exemplo 
do que ocorre no Rio 
de Janeiro. O pedido foi 
rejeitado por unanimidade 
dos votos.

pLacar i 
Os deputados goianos 
Célio Silveira (PSDB), 
Fábio Sousa (PSDB), 
Flávia Morais (PDT), 
Giuseppe Vecci (PSDB), 
Heuler Cruvinel (PSDB), 
Lucas Virgílio (SD), 
Magda Mofatto (PR), 
Marcos Abrão (PPS), 
Pedro Chaves (MDB), 
Roberto Balestra (PP) 
e Thiago Peixoto (PSD) 
votaram a favor da 
intervenção militar 
federal no Rio de Janeiro.

pLacar ii 
Somente Waldir Soares 
(sem partido) votou 
contrário ao projeto. 
Daniel Vilela (MDB), 
João Campos (PRP), 
Jovair Arantes (PTB), 
Rubens Otoni (PT) e 
Sandes Júnior (PP) se 
ausentaram da votação.

confLiTo 
Roberto Naves usou como desculpa para 
não contratar novos servidores, como os 
aprovados em concurso por exemplo, o 
limite prudencial dos gastos com pessoal. 
Geraldo Lino chegou a dizer que ainda 
haveria novos valores com a inserção dos 
gastos com a Previdência. No entanto, a 
tese foi desmentida por Jean Carlos - que 
é servidor municipal - de que os gastos 
com a Previdência não entram na conta. 
O limite prudencial é de 54% do valor da 
receita.

oLha o bicho! 
No próximo dia 2, sexta-feira, o Centro 
Voluntário de Reabilitação de Animais 
Selvagens – Cevas – realiza trabalho de 
conscientização por conta do Dia Mundial 
da Vida Selvagem, celebrado em 3 de 
março. Na ocasião, filhotes de animais 
silvestres serão levados para a Escola 
Municipal João Amélio da Silva, localizada 
na Vila Sul. O evento acontece entre 8h30 
e 14h30 e será aberto aos estudantes, 
familiares, amigos e interessados pela 
conservação da vida selvagem.

Evitando aspecto técnico de prestação 
de contas, Naves faz discurso político 
e reitera promessas e expectativas

“Ainda vai faltar água 
em Anápolis, mas não 
daquela forma”, admitiu 
Domingos Paula (PV) ao 
comemorar o “pulso firme 
desta administração” 
por ter participado da 
inauguração da obra de 
transposição dos córregos 
da Saneago.

Lélio Alvarenga (PSC) atacou 
a decisão de Marconi Perillo 
em nomear o ex-governador 
Irapuan Costa Jr. para a 
Segurança Pública. “O que o 
senhor Irapuan Costa Junior 
entende de Segurança Pública? 
Ele é banqueiro, não sabe nada 
disso”, disparou. “Parem de fazer 
experiência com a segurança 
enquanto as pessoas morrem 
e as famílias perdem entes 
queridos”, emendou.

Antônio Gomide (PT) pediu a união 
das forças políticas, e principalmente 
do Executivo Municipal, para 
evitar que o presídio estadual de 
Anápolis seja usado para receber 
presos de outras cidades ao invés 
de desafogar da superlotada cadeia 
pública municipal.

Jean Carlos (PTB) 
também vê com 
desconfiança de que a 
obra inaugurada pela 
Saneago de transposição 
de córregos irá por fim 
ao problema de falta de 
água na cidade.

Teles Júnior (PMN) ressaltou 
o papel das igrejas no 
acolhimento de jovens. 
Segundo ele, não fossem as 
instituições, eles estariam 
expostos a situações de 
violência “em uma sociedade 
cada vez mais insegura”. 

“Estamos alertando o uso inadequado 
do presídio, a morosidade de sua 
conclusão e, agora, o uso dele 
para abrigar outros presos de alta 
periculosidade vindo de outras cidades. 
Gomide está certo em todas as suas 
colocações”, afirmou Lisieux Borges (PT).

Gilmar Alves, presidente do 
Conselho da Comunidade de 
Execução Penal de Anápolis, 
esteve na sessão de quarta-
feira (21), quando foi feito o 
debate sobre o novo presídio 
de Anápolis.

Elias Ferreira (PSDB) reclamou 
a tropa de choque do prefeito 
sobre a patrulha. “Aqui 
não se pode falar nada 
que todos já se levantam”, 
lamentou. O embate entre 
os parlamentares aconteceu 
depois de uma crítica do 
presidente do PSDB quanto 
ao abandono do Parque da 
Matinha pela Prefeitura.

João da Luz (PHS) quer 
intensificar a proteção do 
consumidor ao serviço 
prestado pelas agências 
bancárias de Anápolis. 
As ações vão desde o 
aumento da fiscalização 
até o incremento na lei 
de textos que favoreçam 
os correntistas.

Jakson Charles (PSB), líder 
do prefeito, considerou a 
inauguração do presídio 
de Anápolis, ainda, uma 
“maquiavélica enganação do 
povo”. Segundo ele, a unidade 
irá aumentar a sensação de 
insegurança dos anapolinos 
ao receber presos de alta 
periculosidade.

João da Luz (PHS) propôs audiência 
pública, no dia 15 de março, para 
discutir a efetiva aplicação da lei 
municipal 3731/2014 em Anápolis, que 
fortalece as condições de trabalho dos 
conselhos tutelares.

Antônio Gomide (PT) levantou, ainda, 
outro debate: sobre as obras de 
transposição da Saneago. Para ele, a 
mudança no discurso do Executivo, se 
alinhando ao Governo, é preocupante 
uma vez que a Saneago já fez promessas 
de “acabar com a falta d’água” com 
intervenções e não obteve o resultado.

Alves destacou a aprovação 
de uma lei na Assembleia 
Legislativa que promovia o 
caráter regional dos novos 
presídios de Goiás. Com isto, 
Anápolis poderá receber 
presos de outros municípios. 

Lisieux Borges comentou 
sobre o tema e perguntou: 
“onde estava o único 
deputado de Anápolis 
durante esta votação que 
prejudicou a cidade de 
Anápolis”? 

“Carlos Antônio (PSDB), 
único deputado da cidade, 
foi muito bem eleito e ele 
tem de dar uma resposta 
para a cidade”, emendou 
Domingos Paula (PV). 

Jean Carlos (PTB) pede que 
o Executivo revise os valores 
venais dos imóveis localizados 
nas regiões circunvizinhas à 
cadeia pública municipal, a fim 
de diminuir o valor do IPTU. “Os 
mesmos imóveis longe da cadeia 
têm aluguel muito mais caros, 
ou seja, há uma desvalorização 
por conta do risco oferecido a 
todos”, justificou.

Dia a Dia da Câmara 
Luiz Lacerda (PT) classificou 
a obra da Saneago de 
“gambiarra”. “Ainda nem 
sabemos se ela vai resolver 
o problema, mas é um 
improviso”, destacou.
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Felipe Homsi

O Grêmio Anápolis che-
ga à 5ª rodada do 2º turno do 
Goianão 2018 como o time 
de Anápolis melhor colocado. 
Com 12 pontos, está na 5ª posi-
ção geral e 3ª colocação no gru-
po B. A Raposa tem que vencer 
o jogo de domingo contra o Rio 
Verde para se manter na briga 
pela classificação. A partida será 
no domingo, às 16 horas, no Es-
tádio Mozart Veloso do Carmo.

Além de manter bons re-
sultados para subir na tabela e 
garantir a classificação para as 
semifinais, o Grêmio Anápo-
lis precisa torcer para que os 
primeiros colocados do cam-
peonato tropecem. Os quatro 
melhores colocados na primei-
ra fase se classificam, indepen-
dentemente do grupo. O Goiás 
é o líder do grupo A, com 20 
pontos.

O time esmeraldino está 
com 74% de aproveitamento e 
segue com bons resultados nas 
últimas rodadas, incluindo a 
goleada de 3x0 sobre a Raposa, 
em jogo válido pela 4ª rodada 
do 2º turno. O Grêmio tem 8 
pontos a menos que o Goiás e 
dificilmente o time de Anápolis 
vai conseguir chegar à primeira 
colocação da competição.

O Vila Nova tem 17 pontos 
no grupo B e aproveitamento 
de 62,9%. Em primeiro lugar 
no grupo e segunda colocação 
na competição, o Tigrão tem 
cinco empates e quatro vitórias 
e ainda não conheceu o sabor 
da derrota no campeonato. Isso 
faz com que o time seja forte 
candidato à ponta da tabela. 
Restam então dois times nesta 

rodada que podem ser alcan-
çados pelo Grêmio: o quarto 
colocado geral Iporá, com 14 
pontos e o Aparecidense, na 
terceira posição, com 15 pon-
tos. Mesmo que chegue aos 15 
pontos do time de Aparecida, o 
Grêmio tem forte desvantagem 
no saldo de gols, critério de de-
sempate do campeonato.

No Goianão 2018, apesar 
do bom desempenho de Vila 
Nova e Goiás, nenhum time é 
favorito ainda para a classifica-
ção e para o título da competi-
ção. Nesse cenário, uma vitória 
pode fazer a diferença e mudar 
totalmente o quadro. O Grêmio 
precisa aproveitar a oportunida-
de que terá contra o Rio Verde 
no domingo, mesmo jogando 
fora de casa. A Raposa já é a me-
lhor colocada entre os clubes de 
Anápolis na competição.

O técnico do time, Pedro 
Correia, entende que ainda é 
cedo para comparar os times 
anapolinos. “Ainda é muito 
prematura, ainda há muito 
campeonato”, ressalta. Para 
ele, ainda tem muito jogo pela 
frente e as próximas rodadas 
é que irão definir os rumos da 
competição: “não podemos 
dizer que estamos (somos) 
melhores”. Ele entende que, 
mesmo com a posição favorá-
vel na tabela, a equipe ainda 
precisa buscar uma “posição 
de tranquilidade”. Ele lembrou 
que muitos veículos de comu-
nicação chegaram a dizer que 
o Grêmio era um forte candi-
dato ao rebaixamento e que a 
Raposa conseguiu superar esta 
teoria. “Qualquer outra posição 
que seja acima será uma posi-
ção bastante boa”, concluiu.

Felipe Homsi

O Galo é o pior colocado 
do Grupo B, com sete pontos. 
O time amarga um baixo apro-
veitamento na competição e 
está na zona de rebaixamento. 
Apenas a vitória interessa con-
tra a Rubra, terceira colocada 
no grupo A, com 11 pontos. A 
Anapolina quer ficar próxima à 
zona de classificação da compe-
tição e também tem que vencer 
para cumprir seu objetivo.

Sem bons resultados na úl-
tima rodada do Campeonato 
Goiano, os times de Anápolis 
agora precisam dar passos lar-
gos se quiserem classificar para 
a próxima fase. Em grupos dis-
tintos, Anápolis (B) e Anapoli-
na (A) vão se enfrentar pela dé-
cima rodada do Goianão 2018, 
no domingo (25), às 16 horas, 
no Estádio Jonas Duarte.

Decisão 
O clássico do futebol ana-

polino vai ter cara de decisão. 
Isso porque tanto o Anápolis 
quanto a Anapolina dependem 
do resultado para cumprirem 
seus objetivos momentâneos 
na competição. O Galo da Co-
marca tem apenas sete pontos 

no grupo B e possui uma das 
piores campanhas do campeo-
nato, com apenas 25,9% de 
aproveitamento.

Na zona de rebaixamento, 
o time não achou o caminho 
da vitória e repete nesta tem-
porada a campanha desastro-
sa de 2017. No ano passado, o 
Anápolis quase foi rebaixado 
no Goianão e teve uma eli-
minação precoce, na primeira 
fase, no Campeonato Brasilei-
ro Série D.

Perigo
O último no jogo do Galo 

no Campeonato Goiano de 
2018 foi contra o Atlético Goia-
niense, no Jonas Duarte. O 
time de Anápolis perdeu para o 
Atlético por 2x1, em casa. Para 
um time que no ano passado 
anunciou uma série de inves-
timentos e ainda contou com 
o apoio da Prefeitura na busca 
por patrocinadores, a série de 
derrotas desde o ano passado 
e a falta de uma equipe com-

petitiva lançam dúvidas se na 
temporada de 2018 os ventos 
soprarão favoráveis.

E não é que a vitória seja 
garantia de sair da degola. En-
forcado, o Galo precisa me-
lhorar sua participação no 
Goianão, já sabendo que a 
classificação está cada vez mais 
longe. Os dois piores colocados 
na competição durante a pri-
meira fase, independentemen-
te do grupo em que estejam, 
serão rebaixados.

Como último coloca-
do do grupo B, o Anápolis 
está imediatamente atrás do 
Itumbiara, também com sete 
pontos. A equipe itumbia-
rense jogará contra o Goiás 
no sábado, em busca dos três 
pontos. O time esmeraldino, 
primeiro colocado do grupo 
A com 20 pontos e com a 
melhor campanha da com-
petição, dá todos os sinais 
de que não terá piedade dos 
adversários e busca garantir 

logo a classificação para as se-
mifinais.

rubra
Em outro cenário, a Ana-

polina permanece no páreo 
em busca da classificação para 
a próxima fase. A Rubra, que 
perdeu para o Apareciden-
se por 2x0 na última rodada, 
deixou escapar a chance de 
garantir uma vaga na zona de 
classificação. O time é o tercei-
ro colocado do grupo A, com 
11 pontos, atrás de Goiás (20) 
e Iporá (14). Assim como seu 
rival Anápolis, a vitória no 
clássico anapolino não garan-
te que seu objetivo principal, 
neste caso entrar na zona de 
classificação, seja cumprido.

O Iporá enfrentará o Apa-
recidense, no próximo domin-
go (25), às 15h30, no Estádio 
Ferreirão. Se vencer, a equipe 
iporaense vai jogar um banho 
de água fria nas pretensões da 
Anapolina, que poderá ficar 
mais longe da classificação. 
Os quatro times mais bem 
colocados na primeira fase da 
competição, independente-
mente do grupo, garantem a 
classificação para a próxima 
etapa, as semifinais.

EsporTE
Com objetivos distintos, Anápolis e 
Anapolina se enfrentam no domingo

Tanto a Rubra quanto o Galo precisam da vitória no clássico entre os dois times no domingo e vão se degladiar por três pontos na tabela

Grêmio pega o Rio Verde de 
olho na zona de classificação

Prestação de contas do balancete de 2017 da instituição  
abrigo dos Velhos Professor Nicephoro Pereira da silva

Raposa pode entrar na zona classificação já na próxima 
partida, mas precisa vencer o Rio Verde

EnTrEVisTa

A Voz de Anápolis – O 
senhor, na condição de 
presidente do Conselho da 
Execução Penal em Anápo-
lis, sente falta da presença 
de forças políticas para se 
unir contra a vinda de pre-
sos de outras cidades para 
o presídio?

Gilmar Alves dos Santos 
– Sim. Nós dependemos muito 
da política e dos políticos. Nesse 
sentido, estamos com pouco 
apoio. Primeiro por causa dessa 
lei que passou pela Assembleia, 
que regionaliza os presídios. Para 
se ter uma ideia, essa legislação, 
na nossa opinião, não deveria ter 
acontecido. Como que você tira um 
preso de perto da família? Um dos 
pilares da ressocialização é o conví-
vio familiar. Têm pessoas aqui em 
Anápolis, ligadas aos reeducandos, 
que recebem salário mínimo, mas 
continuam sendo pais, irmãos, 
esposas, filhos e pelo fato da 
pessoa ter cometido crime, ele não 
deixou de ser parente. Se ela ganha 
um salário mínimo, como será esse 
deslocamento para Formosa, por 
exemplo, local para onde foram 
transferidos presos de Anápolis na 
última terça-feira (20)? 

A Lei da Execução Penal já 
fala que o preso tem que ficar 
mais perto da sua família. Já o 
Código de Processo Penal diz que 
o preso tem que cumprir a pena no 
local do crime, ou seja, na comar-
ca respectiva. Se o preso comete o 
crime em Anápolis e a família dele 
é daqui, ele tem que ficar aqui. Por 
outro lado, nós não discordamos 
da transferência de presos, em 
alguns casos. Se for um reeducan-
do que traga problema para aquele 
determinado presídio, tudo bem. O 
Conselho apoia. Mas essa política 
que o estado quer adotar é genérica 
e isso não pode ser dessa forma.

AVA – Faltou um posiciona-
mento político mais forte 
para que essa lei não fosse 
adiante?

GAS – Infelizmente essa lei 
foi aprovada por puro interesse do 
Estado. Quando é assim, passa 
facilmente na Assembleia. O go-
verno, às vezes, consegue articular 
a aprovação de legislações do tipo 
sem que haja questionamentos. 
Digo, sem questionar a imprensa, 
os juízes, a Execução Penal, o 
Ministério Público da Execução 
Penal, o Conselho da Execução 
Penal, a comunidade, os próprios 
vereadores, a própria Prefeitura. 
Eles (do Estado) não querem nem 
saber. Prevaleceu o bem para 
Goiânia e região metropolitana, 
onde eles não estão conseguindo 
resolver o problema. Aí querem 
jogar o problema para Anápolis, 
para Formosa, enfim, para as 
outras cidades. Anápolis já tem o 
seu grande problema: a superlota-
ção da Cadeia Pública municipal.

AVA – Há um posiciona-
mento de entidades como 
a OAB – Anápolis de tam-

bém estar nessa questão?
GAS – Nós estamos enviando 

todas as informações para a OAB, 
para o presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, para que a 
instituição nos ajude nessa luta. 
Hoje (quarta-feira, 21) buscamos 
a Câmara de Vereadores, vamos 
buscar as entidades classistas. Só 
não sei dizer se a Câmara buscará 
o apoio da Prefeitura porque eu 
não sei como está esse relaciona-
mento entre esses poderes. Vamos 
buscar a sociedade. Quem quiser 
nos ajudar nessa missão, estare-
mos prontos para receber o apoio.

AVA – Você recebeu o total 
apoio da Câmara dos Ve-
readores para tentar evitar 
a regionalização do presí-
dio de Anápolis. Como é a 
relação do Conselho com o 
Executivo? Foi procurado 
para tratar dessa questão?

GAS – A Prefeitura nos procu-
ra muito pouco, infelizmente. Não 
sei se falamos a mesma língua. 
Não sei o que acontece. Mas a Pre-
feitura quase não nos procura. Nós 
não temos o mesmo relaciona-
mento que temos com a Câmara 
dos Vereadores. A Câmara sempre 
nos chama, o Executivo, não.

AVA – Para o Conselho, 
qual é a saída ideal para 
a ocupação do presídio 
recém-inaugurado em 
Anápolis?

GAS – Se Anápolis tem um 
novo presídio, qual a justificativa 
de levar um número X de presos 
para Formosa? Se for meia dúzia, 
cinco, três, dois ou um, desde que 
deem problema para a cidade, 
justifica. Agora, levar generi-
camente “tantas” pessoas, 
não justifica. Pessoas não 
condenadas, não justifi-
ca. O novo presídio de 
Anápolis tem que ser 
para Anápolis.

AVA - O senhor acredita 
que a sociedade entende 
que a razão das reivindi-
cações é pela Segurança 
Pública e cumprimento da 
lei ou existe um preconcei-
to de que você está “defen-
dendo bandido”?

GAS – Eu observo das duas 
maneiras. Têm pessoas que 
acham que o Conselho está 
defendo bandido e têm aquelas 
pessoas que acham que estamos 
defendendo a lei. Por outra via, 
têm aqueles que acreditam que 
estamos desempenhando papel 
de bom samaritano. O Con-
selho não leva em conta esses 
achismos. Ele faz o trabalho 
que lhe compete, voluntário. Se 
vier recompensa, virá de Deus. E 
tem um detalhe: o preso de hoje, 
pode ser o meu vizinho de ama-
nhã. É o vizinho da população 
amanhã. Então, esse preso tem 
que ser ressocializado para tirar 
a doença que é o crime dele. A 
função da pena é a ressociali-
zação. 

AVA – A situação da Ca-
deia Pública de Anápolis 
melhorou de um ano para 
cá ou continua sendo uma 
bomba relógio, conforme 
o senhor mesmo já disse?

GAS – Continua sendo mais 
que uma bomba relógio. Antes 
era uma, agora são duas. Porque 
quando você tira presos daqui de 
forma indiscriminada, o restante 
dos reeducandos fica preocupa-
do se serão os próximos e ficam 
naquela tensão: “será que eu vou 
também”. Então, quem é conde-
nado quer fugir, não quer 
ficar lá e o risco é muito 
grande. Sem contar a 
quantidade mínima 
de agentes. Tiraram 
65. De onde tem 
800, tira-se 65, é a 
mesma coisa de tirar 
um copo de água de 
uma caixa de mil 
litros. Não tirou 
nada. Lá continua 
a mesma coisa. 
O estado 

tem que funcionar o presídio novo 
para os presos de lá, ou daqui, me-
lhor dizendo. Tem que colocar os 
condenados daqui para a unidade 
nova e deixar os provisórios aqui. 
Essa é a lógica.

AVA – Vai fazer um ano, 
exatamente, do episódio 
que houve a transferência 
de presos de Aparecida 
de Goiânia para o então 
novo presídio inacabado 
de Anápolis. Ato feito da 
noite para o dia. Passado 
esse processo de vinda e 
devolução dos mais de 600 
presos, o Conselho entende 
que todos os poderes de 
Anápolis foram pegos de 
surpresa, mesmo, com esse 
ato do governo?

GAS – O Conselho da Execu-
ção Penal e o Judiciário, eu tenho 

certeza. Agora eu não posso 
responder pelos outros, 

pela Prefeitura, 
por exemplo.

AVA- Por 
que você 
acha que 
o gover-
nador 
não veio a 

público se 
manifestar 
sobre essa 

trans-

ferência àquela época? É 
um assunto desgastante?

GAS - É um desgaste políti-
co. Automaticamente, quem fala 
muito é o coronel Edson. Só que, 
hoje, o coronel Edson fala um 
pouco diferente do governador. 
Ele fala que vai ser presídio re-
gional. Já o governador veio aqui 
inaugurar o presídio e disse que 
iria transferir os presos de Aná-
polis, que a preferência é para 
Anápolis. Já o coronel Edson 
fala diferente. Os discursos são 
diferentes entre o diretor regional 
carcerário e o governador. Vamos 
ver agora qual vai ser o discur-
so do secretário de Segurança 
Pública, mas geralmente quem 
fala mais é o diretor carcerário, o 
coronel Edson.

AVA- Sobre a estrutura 
desse novo presídio você 
acredita que ele atende as 
necessidades, respeitando 
a sua capacidade? E um 
presídio seguro? 

GAS - Ele é seguro para os 
presos que estão aqui na região 
do Recanto do Sol. Agora se falar 
que é uma unidade de segurança 
máxima como vem se falando, aí 
eles estão brincando com a gente. 
Não é. Não tem nada a ver com 
segurança máxima.

AVA- Se trouxer esses con-
denados que causam pro-
blemas, de outras regiões, 
por exemplo, já não teria 
efetividade?

GAS - Se um juiz pede para 
transferir um preso para um 
presídio de segurança máxima, 
o de Anápolis não seria o ideal. 
Porque não é um presídio de 
segurança máxima como aqueles 
federais, nos quais existem uma 
infraestrutura, um aparelhamen-
to, uma construção realmente 
para esse fim. Esse daqui não. 
Esse daqui é para cumprir pena, 

simplesmente.

AVA- Qual é a sua ex-
pectativa: esta nova 

mobilização com 
a Câmara pode 

dar certo?
GAS - A 

esperança é a 
última que 
morre. Não 
é fácil lutar 
contra o 
governo, 
principal-
mente com 
essa lei 
que regio-
nalizou os 
presídios. 

Mas nós estamos indo atrás da 
parte política, que é a Câmara os 
Vereadores, estamos indo atrás 
das associações para defender 
Anápolis. Porque caso contrá-
rio... Para se ter ideia, quando a 
Prefeitura, o ex-prefeito Antônio 
Gomide, doou a área para a 
construção de um novo presídio, 
foi passado um projeto, eu até 
tenho aqui esse projeto, e tem a 
doação da Câmara dos Verea-
dores passando para o estado, 
para construir, isto está bem 
claro na redação, um presídio 
para Anápolis, para a Comarca 
de Anápolis, para os presos de 
Anápolis. 

Daí, automaticamente, o es-
tado vem e constrói um presídio 
com a verba federal, porque a 
parte do estado foi muito pouco, 
foi insignificante em relação à 
verba federal que veio. O estado 
vem e assume o presídio esta-
dual? Por que Goiânia não se 
preocupou com Anápolis? Porque 
Aparecida, Rio Verde e outras 
cidades não se preocuparam com 
Anápolis? Anápolis também não 
se preocupou com elas, mas daí 
vai trazer os presos de outros lu-
gares para cá? Eu acho isso uma 
grande injustiça, essa é uma 
luta de Anápolis de construir um 
presídio e nós estamos perdendo 
esse presídio.

AVA- A hora é agora então?
GAS - A hora é agora e tem 

que ser agora, urgentíssimo, antes 
de fazer a ocupação. Porque de-
pois que ocupar eu, Gilmar, pre-
sidente do Conselho, a Dra. Lara 
da Execução Penal, a Câmara 
dos Vereadores e o próprio pre-
feito, vamos ter que travar uma 
guerra, novamente, muito grande. 
E nós vamos perder essa guerra se 
ocupar, você pode ter certeza que 
a “vaca irá para o brejo”.

EnTrEVisTa Gilmar Alves dos Santos

“Querem resolver o problema de 
Goiânia, jogando para Anápolis”
Paulo Roberto Belém

O Código de 
Processo Penal diz 
que o preso tem 
que cumprir a pena 
no local do crime, 
ou seja, na comarca 
respectiva”

Se a gente ficar 
dormindo, esse 
presídio passará 
a ser presídio do 
estado de Goiás, 
regional, e daqui 
a pouco o presídio 
do Recanto do Sol 
vai estar com mil 
presos ao invés de 
800”

A Prefeitura nos 
procura muito 
pouco, infelizmente. 
Não sei se falamos a 
mesma língua”

Gilmar Alves dos Santos é advogado e está no terceiro mandato 
como presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal em 
Anápolis. Passado um ano do episódio da transferência de presos de 
Aparecida de Goiânia para o então presídio inacabado de Anápolis, 
agora, o Presídio Estadual de Anápolis foi inaugurado. Entretanto, os 
problemas em torno dele continuam. A discussão atual é sobre a sua 
ocupação. O Governo de Goiás quer trazer presos de outras cidades 
para a unidade. Já o Conselho, presidido por Gilmar, exige que a nova 
unidade seja abrigada somente por presos de Anápolis, por conta da 
superlotação da Cadeia Pública Municipal. Na entrevista, o presidente 
norteia como estão as providências para que o novo presídio de 
Anápolis acolha, de fato, somente os presos de Anápolis.
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Outra base deste tripé é 
também ligada à prevenção. 
Além do social, que cuida das 
crianças antes delas se torna-
rem alvos do aliciamento, a 
prevenção ao crime é peça-
chave para que se eleve na ci-
dade a sensação de segurança. 
E neste ponto novamente a 
gestão municipal pode ser par-
ceira do Estado na busca pela 
Paz Social. E, da mesma forma, 
quando ambos falham, o caos 
é iminente e preocupa a todos 
os anapolinos.

Um dos principais resulta-
dos da implantação do Gabi-
nete de Gestão Integrada Mu-
nicipal – GGIM – em 2011 foi 
a chegada das tecnologias que 
serviram para ajudar na segu-
rança pública da cidade. Sem 
dúvida, o sistema de vídeo-mo-

nitoramento foi a ferramenta 
acertada, apresentando redu-
ção de até 65% das ocorrências 
em três meses de funciona-
mento. As câmeras aumenta-
ram a vigilância e a sensação de 

segurança, causando inibição 
da ação criminosa em diversos 
pontos de maior movimento.

Até então, tudo bem. Acon-
tece que nesta semana os ana-
polinos foram surpreendidos 

com a notícia de que as câme-
ras estão desligadas. Isto porque 
a gestão municipal deve à em-
presa responsável pelo forneci-
mento de fibra ótica, que faz a 
comunicação, o valor acumula-
do de R$ 879.827,30.

Questionada, a Prefeitura 
chegou a informar que ha-
veria um problema por parte 
da empresa que viabiliza o 
funcionamento do sistema, 
por não dar manutenção na 
rede. Por nota, a empresa Cla-
ro desmentiu a Prefeitura. A 
empresa não comenta contra-
tos específicos de clientes ou 
situações de inadimplência, 
mas garante que sua rede na 
cidade está em pleno funcio-
namento. “Nossa rede opera 
normalmente e realizamos re-
gularmente a manutenção de 

nossa rede de fibra óptica na 
cidade”, disse na nota.

Já o assessor do Observató-
rio de Segurança Glayson Reis 
disse à reportagem que nem 
todas as câmeras estariam des-
ligadas. “Algumas, sim, outras, 
não”, disse, sem mencionar 
quais. Ele sustenta que está em 
processo de troca o sistema que 
opera as câmeras. “Estamos tro-
cando para um sistema mais 
moderno, porque nós teremos 
agora um que fará reconheci-
mento facial e leitura de pla-
cas”, garante. O prefeito Rober-
to Naves, durante prestação de 
contas na Câmara Municipal, 
apareceu com uma terceira ver-
são: o sistema tem mais de 10 
anos e está defasado. Só que as 
câmeras só foram instaladas há 
sete, em 2011.

Henrique Morgantini
Paulo Roberto Belém

A tragédia é sempre o resul-
tado de um conjunto de falhas.

São omissões, irresponsabi-
lidades, falta de priorização de 
ações em detrimento a outras. 
Enfim, em um cenário coletivo 
como o da Segurança Pública 
de Anápolis, a desconstrução 
de um clima de controle social 
e de sensação de segurança vem 
depois que diversos erros foram 
cometidos. E, neste caso, a for-
mação de um tripé que garanta 
conforto aos cidadãos, quando 
é quebrado em uma das partes, 
fica capenga e tende a ruir.

Agora, imagine se os três 
pontos-base de apoio cedem: a 
tendência é que tudo desmoro-
ne ainda mais rapidamente.

Em se tratando de Segu-
rança Pública, este tripé é com-
posto pela construção de uma 
rede de proteção social inclusi-
va – priorizando as crianças – a 
destinação de um policiamento 
proporcional à cidade para as 
ruas e, por fim, a garantia da 
Paz Social, por intermédio de 
ações que diminuam as tensões 
entre gangues e segmentos do 
crime organizado. 

Para isto ocorrer, a presença 
do Estado – que é o responsável 
legal por garantir Segurança Pú-
blica nas cidades – é fundamen-
tal. No entanto, a participação 
das forças locais dos municípios 
é decisiva na garantia de ações 
preventivas. Não é difícil imagi-
nar um exemplo: os programas 
sociais são voltados para que 
crianças e adolescentes ocupem 
o tempo livre e, como conse-
quência, eles impedem que es-
tes grupos sejam cooptados pelo 

mundo do crime. Uma criança 
a mais em um programa de ini-
ciação esportiva do município, 
como o extinto “Esporte Para 
Todos”, significa uma criança a 
menos sendo aliciada para fazer 
a chamada “mula”, ou seja, le-
var drogas a serviço do tráfico.

Falha
E é neste ponto que come-

ça a ruir um programa preven-
tivo de Segurança Pública. O 
adolescente-infrator de hoje é 
traficante, o bandido, o preso 
de amanhã. A saída é impedir 
que ele se torne o que poten-
cialmente pode vir a ser se ficar 
à mercê do crime nas ruas. Isto 
porque desde 2017 os anapoli-
nos estão tendo que conviver 
com a redução de programas 
sociais voltados para inclusão 
social das famílias e de crianças 
e jovens mais carentes. Alguns 
deles foram extintos.

Só o programa Bolsa Fa-
mília atendia, até 2016, 15 mil 

famílias de forma contínua. 
Atualmente, 10,5 mil estão re-
cebendo o benefício do Gover-
no Federal que é administrado 
pela Prefeitura. Uma perda de 
4,5 mil benefícios, ou 30% do 
atendimento.

Quando o assunto é especi-
ficamente uma política voltada 
para as crianças, o Programa 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil (Peti) é um perfeito e 
triste exemplo. O Peti recebeu 
outro nome – agora se chama 
“Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculo” – mas 
mantém a mesma finalidade: 
ocupar com qualidade o tempo 
das crianças para que não sejam 
usadas no trabalho infantil. E, 
principalmente, no trabalho 
para o crime organizado. 

Em Anápolis, somente no 
ano passado, o serviço de pro-
teção à criança perdeu três nú-
cleos. Com isto, as crianças que 
eram assistidas pelos núcleos 
do Industrial, Santos Dumont 

e Summerville tiveram duas 
opções: teriam que se deslocar 
para núcleos de outros bair-
ros ou ficariam simplesmente 
desassistidos. Ocorre que nem 
todos os jovens optaram pela 
primeira opção e a realidade é 
que, atualmente, pouco mais 
de 1,1 mil estão frequentando 
os atuais 15 núcleos do pro-
grama. Quando o Peti tinha 18 
núcleos, cerca de 3 mil era a fre-
quência cativa. 

A Prefeitura promete vol-
tar com os núcleos dos setores 
Industrial e Summerville. In-
clusive, obras de reforma foram 
executadas nestes espaços para 
tal, mas, até agora, nada efetivo, 
ou seja, crianças e jovens conti-
nuam desassistidos.

Futuro
Em uma faixa etária mais 

elevada, programas sociais que 
garantiam a ocupação de jovens 
da cidade foram igualmente su-
primidos. O “Cidadão do Futu-

ro”, que cuida da inclusão de 
jovens no mercado de trabalho, 
também sofreu perdas. 

Em seu auge, o Cidadão 
do Futuro conseguia atender, 
simultaneamente, 250 jovens. 
Atualmente, 187 são os parti-
cipantes. A Prefeitura justifica 
que a diferença corresponde 
aos jovens egressos da última 
formatura e que está captando 
novas inscrições para comple-
tar o quadro de vagas do pro-
grama, mas ainda não houve 
esse preenchimento.

esPorte 
Outra atividade consolida-

da e que funcionava na cidade 
era o Esporte Para Todos. Além 
de abranger uma faixa etária 
maior, de crianças a jovens, o 
programa tinha, por trás da pre-
missa da iniciação esportiva e 
do investimento em Saúde, ou-
tra importante função: evitar o 
período ocioso e o aliciamento 
ao crime.

E é deste segmento de aten-
dimento social que vem a pior 
notícia: o programa simples-
mente acabou na cidade de 
Anápolis desde a chegada da 
Gestão Roberto Naves. Sob o 
nome de “Esporte em Ação”, a 
gestão municipal cancelou os 
convênios com diversas acade-
mias e escolinhas que recebiam 
as crianças. Sem dinheiro, as 
crianças foram desligadas do 
Esporte e as unidades não pu-
deram receber alunos sem a 
Prefeitura para bancar os custos.

Anápolis, em seu auge, che-
gou a atender 16 mil crianças 
no programa. “As crianças es-
tão, literalmente, jogadas nas 
ruas”, disse um dos donos des-
tas escolinhas, ouvidos pela re-
portagem de A Voz de Anápolis, 
quando da realização de uma 
edição especial sobre o tema. 

E estar jogado nas ruas sig-
nifica estar à margem de uma 
proposta para o crime, para o 
tráfico, para o aliciamento.

WP pediu para não ser 
identificado. Ele conhece 
bem o dia a dia da Praça Ame-
ricano do Brasil e dispara. 
“Aqui só tem droga e bandi-
do. Tudo que existir de ruim, 
essa praça tem”, conta. O tra-
balhador disse que os roubos 
de celulares são frequentes 
por conta da grande movi-
mentação de pessoas. “Não 
foi uma, nem duas, nem três 
vezes que vi pessoas sendo 
roubadas. Do nada, você só 
escuta o grito”, relata.

Do outro lado da Praça 
Americano do Brasil, outro 
trabalhador também conhece 
a realidade do local, o taxista 
Libertino Ferreira da Cunha. 
Trabalhando no local há 36 
anos, ele é mais comedido e 
diz que já observou algumas 
situações de insegurança. “A 
gente tem que entregar a vida 
da gente para Deus”, sugere.

Libertino acredita na po-
lícia que, segundo ele, tem 
dado uma resposta. “Direto 
eles passam aqui. Eles che-
gam junto”, afirma. O taxista 
também entende no reforço 
da segurança da praça se a 
Guarda Municipal fosse efeti-
vada. “Se essa Guarda contri-
buísse com auxílio à Polícia, 
com certeza seria interessan-
te para a segurança daqui”, 
observa.

bom Jesus
Dono de uma banca de 

jornais e revistas na Praça 
Bom Jesus, o comerciante 
Márcio Damasceno recorda 
do tempo em que observava 
a presença de vigilantes na 
praça bancados pela Prefeitu-
ra. “Havia vigilância 24 horas 
aqui na praça o que a tornou 
um local visitado pela popu-
lação. Agora, sem essa mes-
ma vigilância, aqui fica cheio 
de pessoas mal intenciona-
das”, avalia.

O comerciante diz que 
os pequenos furtos ocorrem 
com frequência na praça. “Eu 
mesmo já tive a minha banca 
assaltada. Fora isso, as abor-
dagens a idosos nessa praça 
é rotineira. Sem contar os 

roubos que acontecem nes-
ses pontos de ônibus. Posso 
dizer que aqui atua até qua-
drilha especializada em rou-
bo a pessoas nos pontos de 
ônibus”, conta. Damasceno 

até indica os dias e horários 
mais críticos. “Sempre depois 
que os bancos abrem e mais 
ali para o fim/início de mês, 
quando o dinheiro circula”, 
cita. E complementa. “Guar-

da Municipal ajudaria. Tão 
claro como calor no fogo”.

Personagem presente 
também na Praça Bom Jesus, 
a trabalhadora Maria Pimen-
tel disse que passa pelo local, 

pelo menos, uma vez ao dia. 
Ela diz que para evitar o pior, 
é cuidadosa. “Pelo fato de 
ter muitas pessoas diferentes 
aqui, que você não conhece, 
acho esse local inseguro. Ti-

nha que haver abordagens”, 
entende. Pimentel conta 
como se comporta na praça 
para não ser roubada. “Mexer 
no celular? Só se for escondi-
do. Nunca à mostra”, explica.

Para completar o tripé da 
Segurança Pública de Anápo-
lis, a superlotação da cadeia 
pública municipal é um pro-
blema antigo. Com capacida-
de para 280 pessoas, hoje re-
cebe em torno de 800 presos, 
sejam em situação provisória, 
sejam condenados cumprin-
do pena. O fato é que a cadeia 
passou por diversas interven-
ções, os chamados ‘puxadi-
nhos’, para poder quebrar o 
galho da segurança pública.

Só que não dá mais para, 
literalmente, segurar a situa-
ção. As fugas são recorrentes, 
os princípios de conflitos e a 
tensão é grande até mesmo 
para os agentes carcerários. 
Em 10 dias neste mês de feve-
reiro houve a fuga de 10 de-
tentos e a explosão de bom-
bas que acordaram moradores 
da região do Recanto do Sol, 
gerando medo e insegurança.

Prevendo esta situação, 
ainda em 2009, a gestão mu-
nicipal, à época sob o coman-
do do então prefeito Antônio 

Gomide, pleiteou a constru-
ção de um presídio que aten-
desse à demanda da cadeia, 
ou seja, que pudesse tirar os 
presos excedentes de lá para 
um novo complexo prisional, 
já mais adequado.

A condição do Governo 
de Goiás foi a de que a cida-
de encontrasse uma área para 
a construção – que seria ban-
cada em 90% com verba fe-
deral e o restante com a con-
trapartida do Estado. E assim 
foi feito: Anápolis foi a única 
cidade de Goiás que adquiriu 
uma área, pagou por ela e fez 
a doação formal para que o 
Estado resolvesse o problema, 
construindo o presídio.

O presídio tinha previsão 
de ser entregue em 2014. Mas 
a obra só foi inaugurada na 
semana passada, com quatro 
anos de atraso e 47% de adi-
tivos no seu custo. Saiu de R$ 
12 milhões para R$ 19 mi-
lhões. 

Mas o pior ainda está sob 
o risco de acontecer: uma lei 

aprovada pela Assembleia Le-
gislativa prevê que os novos 
presídios a serem inaugura-
dos sejam regionalizados, ou 
seja, possam receber presos 
de todo o Estado. Com isto, 
aquela luta para conseguir 
um presídio que pudesse di-
minuir a superlotação da ca-
deia municipal pode ir por 
água abaixo. A cidade pode 
continuar com a bomba-reló-
gio do Recanto do Sol e, ain-
da, ter de receber presos de 
alta periculosidade vindos, 
por exemplo, do complexo 
Odenir Guimarães, em Apa-
recida de Goiânia.

A luta, agora, passa a ser 
política. A Câmara Municipal 
e segmentos que cuidam da 
população carcerária atuam 
para reunir forças políticas da 
cidade a fim de pressionar a 
Secretaria de Segurança Públi-
ca e o Governo de Goiás a bar-
rar a regionalização da unida-
de anapolina. Leia mais sobre 
este assunto na reportagem 
da página 08 desta edição.

O taxista Libertino da Cunha diz que entrega a 
vida à Deus e lembra da da promessa da Guarda 
Municipal: “ia ajudar”

O comerciante Márcio Damasceno lembra quando 
a Bom Jesus tinha vigilância 24 horas: agora, 
idosos são presa fácil a qualquer hora

“Mexer no celular? Só se for e scondido. 
Nunca à mostra”, ensina Maria Pimentel ao 
passar pela Praça Bom Jesus

Duas referências históricas da cidade, praças Americano do Brasil e Bom Jesus tem alto movimento e pouca vigilância: trabalhadores revelam tensão ao atravessar área

Unidade superlotada na região do Recanto do Sol ainda é uma bomba 
relógio com cerca de 800 presos em um lugar que cabem 280

Inaugurado no último dia 16, unidade que o estado quer que seja regional, ainda não foi ocupada

Segurança Pública anapolina: 
um tripé perto de desmoronar

EspEciaL sEGurança

Queda vertiginosa de investimentos em proteção social - com direito a câmeras de vídeo - 
monitoramento desligadas, falta de policiamento proporcional à cidade e ameaça da regionalização 
do presídio são três pontos fundamentais que colocam em risco a vida cotidiana da cidade

Situação do Peti da Matinha: diminuição de núcleos obrigou crianças a 
se deslocar a outras regiões ou deixar de frequentar programa

O Esporte Para Todos, que chegou a ter 16 mil 
crianças atendidas, hoje, está extinto

Uma das 68 câmeras do centro de Anápolis: serviço 
desabilitado porque gestão cortou investimento

Informações do Portal Transparência mostra a dívida acumulada em mais de R$ 800 mil com a Claro: economia que gera insegurança

Nas praças, tráfico de drogas e roubos são parte da paisagem

Presídio: solução que ameaça virar mais um problema

Com câmeras desligadas e falta de policiamento, violência se torna cotidiana encolhimento 
da assistência 
social em 
Números:

15 mil famílias eram 
atendidas pelo Bolsa 
Família em 2016

30% do atendimento 
foi cortado em 2017, 
um recuo de 4,5 mil 
beneficiados

18 núcleos do PETI 
funcionavam na cidade

3 foram fechados ao 
longo de 2017 

3 mil crianças eram 
atendidas

1,1 mil jovens estão 
no PETI, hoje.

250 jovens eram 
atendidos em 2016 pelo 
Cidadão do Futuro

187 inscritos participam 
no mesmo programa 
atualmente

16 mil jovens 
integravam o programa 
“Esporte Para Todos”

0 pessoas estão no 
Esporte Para Todos, que 
foi extinto
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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

Com cinco meses de atraso, obra é 
inaugurada em clima de desconfiança
Aumento na vazão do Rio Capivari para o Piancó é celebrada pela Saneago como o fim da falta de água no período de 
estiagem, no entanto, nem vereadores da base acreditam que é o suficiente e esperam mais obras para findar drama

Henrique Morgantini
Paulo Roberto Belém

Após as festas, as prorroga-
ções de prazos. Roberto Naves 
e Marconi Perillo lançaram em 
junho de 2017 a obra da trans-
posição do Rio Capivari para 
o Rio Piancó como sendo a 
solução esperada há anos pela 
cidade para, enfim, acabar com 
a falta de água nas torneiras 
anapolinas no período de estia-
gem. Somente em 2017, mais 
de 60 bairros da cidade registra-
ram irregularidade e até mesmo 
a suspensão completa do abas-
tecimento de água.

Prevista para outubro, a 
intervenção de engenharia foi 
postergada mês a mês até ser 
entregue em concorrido even-
to político na última segunda-
feira, 19. O tom dos discursos 
foi de celebração de um feito 
histórico, quando – enfim – a 
água chegará sem interrupção 
às casas.

Políticos se espremeram na 
área do Ribeirão Piancó, que é 
o destino final dos quatro qui-
lômetros de tubulações. A pre-
visão técnica é que haja uma 
vazão superior a 170 litros por 
segundo para complementar a 
captação em tempos de estia-
gem, especialmente nos meses 
de agosto, setembro e outubro.

(Des)acorDo
Juntamente com a inaugu-

ração, também foi celebrado o 
anúncio de R$ 114 milhões por 
intermédio de convênio com o 
Ministério das Cidades para in-

vestir – através da Saneago – em 
obras estruturais de Anápolis. E, 
com isto, deu-se o tom eminen-
temente político do evento, 
uma vez que o foco ficou mui-
to mais por conta de responsa-
bilizar a obra que ainda vai vir 
com este investimento do que 
propriamente com aquela que 
estava sendo inaugurada.

“Com esse acordo com o 
Ministério das Cidades, Pre-
feitura, Caixa e Saneago pelos 
R$ 114 milhões e inaugurando 
hoje a transposição do Capiva-
ri para o Piancó, nós teremos a 
solução do problema de água 
de forma definitiva para as pró-
ximas décadas”, discursou o go-
vernador Marconi Perillo. 

O acordo, no entanto, está 
longe de entrar em um consen-
so. Isto porque a verba milioná- 
ria deve ser usada pela Saneago 
através de um empréstimo a ser 

saldado em mais de 20 anos. 
Acontece que a relação comer-
cial entre o município e a Sa-
neago termina em 2023. A so-
lução, por enquanto, proposta 
pela Saneago, é que o prefeito 
Roberto Naves assine a renova-
ção do contrato, expandindo 
para este mesmo tempo. E aí, 
só assim, o dinheiro possa ser 
investido.

Em tradução livre, a Sanea-
go pede que a cidade conceda 
mais 22 anos para que ela cum-
pra a primeira clausula do seu 
último contrato, de 1997, e que 
até hoje segue em aberto: levar 
água para todos os anapolinos 
sem interrupção.

Vice-governador e titular 
virtual a partir de abril, José Eli-
ton tentou captar politicamen-
te com o ato. Desmanchou-se 
em elogios ao presidente da 
Saneago, Jalles Fontoura, e co-

memorou a excelência da obra 
feita pela estatal. 

“Quero saudar o simbolis-
mo desta agenda de hoje que é 
importante para Anápolis, sem 
dúvida, mas é um marco para 
a Saneago. Porque é algo que a 
Saneago não fazia há tempos: 
a execução de obras através de 
sua própria administração dire-
ta. Isso demonstra a qualidade 
desta empresa”, disse.

DescoNFiaNça
O prefeito Roberto Naves 

(PTB), que prometeu munici-
palizar a água durante a cam-
panha, comemorou a obra, 
enaltecendo a ação de José Eli-
ton e Marconi Perillo. “Anápo-
lis poderá voltar a crescer com 
esta obra. A população poderá 
dobrar que não verá mais falta 
d’água”, disse Naves em refe-
rência às obras que poderão ser 

feitas com os R$ 114 milhões. O 
prefeito parabenizou a Saneago 
e enterrou o próprio discurso 
de campanha. “Parabéns à Sa-
neago: ninguém nunca quis 
tirar vocês daqui”, arrematou.

Já os vereadores da base 
do prefeito foram na direção 
contrária e viram com pouca 
esperança que a obra seja uma 
solução. Muitos deles, presen-
tes à obra, voltaram a tempo 
de comentar sobre a agenda 
na sessão plenária de segunda-
feira (19).

Um dos presentes no even-
to, Leandro Ribeiro, do PTB, 
assumiu um tom de comodis-
mo com o cenário: “Não é o 
suficiente, precisa de mais in-
vestimentos, mas é o que tem 
para hoje”.  Leandro Ribeiro é 
primeiro secretário na Câma-
ra e, recentemente, foi cotado 
para ocupar uma secretaria do 

Governo Marconi Perillo.
“Ainda vai faltar água em 

Anápolis, mas não daquela for-
ma”, admitiu Domingos Paula 
(PV) ao comemorar o “pulso 
firme desta administração” por 
ter participado da inauguração 
da obra de transposição dos 
córregos da Saneago.

Também do PTB de Lean-
dro e Naves, Jean Carlos (PTB) 
viu com desconfiança de que a 
obra inaugurada pela Saneago 
de transposição de córregos irá 
por fim ao problema de falta de 
água na cidade. Para o líder do 
PTB, a obra é emergencial e não 
definitiva. 

Presidente da Câmara, 
Amilton Filho representou a 
Câmara no evento. Ao chegar, 
ainda a tempo de se manifestar 
na sessão, ponderou: “A obra 
marca o início da solução do 
problema”.

Transposição dE áGuas

Em clima de campanha, inauguração assumiu tom político, mas pouco 
passou de confiança de que problema da água será encerrado

Sem economizar elogios, Roberto Naves parabenizou a 
Saneago e revelou: “ninguém nunca quis tirar vocês daqui”

Da Redação

O vereador Antônio Go-
mide (PT) usou a tribuna do 
grande expediente da Câma-
ra Municipal nesta terça-feira 
(20) para pedir que as forças 
políticas da cidade se mobi-
lizem em defesa do uso do 
presídio estadual de Anápo-
lis, recém inaugurado, para 
desafogar a cadeia pública da 
cidade. 

Em especial, o parlamen-
tar afirma que é preciso que 
o Poder Executivo esteja en-
volvido na questão e não so-
mente se mantenha alinhado 
ao discurso do Governo de 
Goiás. “A Prefeitura precisa 
ouvir o clamor da cidade atra-
vés dos vereadores”, reivindi-
ca Gomide

“O governador esteve em 
Anápolis para inaugurar um 
presídio – que é muito bom – 
mas está com desvio de finali-
dade porque o município foi 
colocado a ajudar para um fim, 
mas mudou. Doamos a área 
para que pudesse desafogar a 
cadeia e não para receber pre-
sos de outras cidades”, alertou.

O parlamentar apresen-
tou, ainda, o documento que 
traz a lei aprovada pela Câma-
ra Municipal quando da doa-
ção da área para o Governo do 
Estado, cujo texto afirma da 
necessidade da criação de um 
presídio para diminuir a su-
perlotação da cadeia pública.

“A única razão de irmos 

atrás de um terreno, compra-
do e repassado foi esta. A úni-
ca razão para a criação desta 
lei, com aprovação na Câma-
ra, foi esta: a de que o presídio 
construído com verba federal 
servisse para diminuir a super-
lotação. Agora, não podemos 
aceitar que usem o que nós 
conquistamos para resolver 
o problema de Goiânia ou de 
outra cidade”, discursou.

reuNião 
Este debate sobre a regio-

nalização do presídio de Aná-

polis tomou conta de outras 
sessões plenárias ao longo 
da semana. Na sessão desta 
quarta-feira (21), a Câmara 
recebeu a visita de Gilmar Al-
ves, presidente do Conselho 
da Comunidade de Execução 
Penal de Anápolis, que fez al-
guns alertas sobre a questão.

A principal delas é quan-
to à formalização em lei – 
aprovada pela Assembleia Le-
gislativa – do caráter regional 
da unidade, fazendo com que 
presos de diversas cidades 
possam vir para Anápolis. A 

proposta inicial era de que o 
presídio servisse para desafo-
gar a superlotação da cadeia 
pública da cidade.

Diante das exposições de 
Alves, o vereador Antônio 
Gomide (PT) propôs a união 
do Conselho da Comunidade 
de Execução Penal de Anápo-
lis com a Câmara Municipal 
para agendar uma reunião 
com o Secretário de Seguran-
ça Pública de Goiás, o recém
-empossado Irapuan Costa Jr.

“É fundamental que nós 
façamos esta reunião com o 

secretário. É um pedido de 
todos os 23 vereadores que 
querem lutar contra esta si-
tuação e impedir que o pre-
sídio seja desvirtuado e não 
atenda aos nossos problemas 
com a cadeia municipal”, ar-
gumentou.

Para Gilmar Alves, a pro-
posta é importante e deve ser 
feita pela Câmara. “A Câmara 
tem muita força e pode mar-
car esta reunião, convocan-
do o secretário. E nós vamos 
convocar todos os agentes 

envolvidos, como os promo-
tores, os juízes e fazer este 
debate aqui na nossa casa 
porque a pressão é maior”, 
sugeriu. 

“Precisamos dar uma re-
posta à população e colocar o 
presídio para resolver os pro-
blemas de Anápolis. Quere-
mos sensibilizar o secretário 
de Segurança Pública para a 
questão de Anápolis e vamos 
marcar este encontro”, ga-
rantiu o presidente da Casa, 
Amilton Filho (SD).

Antônio Gomide (PT) pediu a união de todos em defesa da cidade e propôs encontro com Irapuan Costa Jr., 
titular da SSP; pedido foi acatado pelo presidente que deverá provocar a audiência em breve

conTra TransfErências

Debate sobre Presídio de Anápolis dominou a pauta nos três dias de sessão: decisão pela união de forças O presidente da Câmara Municipal, Amilton Filho: 
“vamos até o secretário sensibiliza-lo sobre a questão”

Gomide afirma que a Prefeitura não pode somente ficar assistindo 
às ações do Governo de Goiás, mas dar a sua ajuda: retorno de 
programas de inclusão e proteção às crianças

Regionalização de presídio domina debates 
e Câmara quer reunião com novo secretário

Um pouco antes  da inau-
guração da transposição do Rio 
Capivari para o Ribeirão Piancó, 
a reportagem da Voz de Anápo-
lis visitou o ponto da captação 
da intervenção às margens da 
BR-414 e acompanhou o presi-
dente da estatal, Jalles Fontou-
ra, vistoriando o local. Com ex-
clusividade, o presidente citou 
suas expectativas com a entrega 
da obra e declarou estar certo 
de que a Saneago continuará 
em Anápolis pelos próximos 22 

anos, pelo menos.
Jalles disse estar ciente de 

que a obra de transposição 
é para reforçar a captação de 
água bruta no período de estia-
gem. “O projeto é que em 2018 
e 2019 não falte água em Aná-
polis. Esse é o primeiro passo 
de um projeto maior que prevê 
o investimento de R$ 114 mi-
lhões que vai dar uma garantia 
de abastecimento pelas próxi-
mas duas décadas”, afirmou.

Os “22 anos” são emble-

máticos uma vez que, para que 
a Caixa avalize o empréstimo 
com recursos do FGTS viabiliza-
do pelo Ministério das Cidades, 
é necessária uma garantia. Para 
o presidente da Saneago, essa 
garantia virá com um “contra-
to de programa” pelo período 
que durar o financiamento, 
22 anos, entre a Prefeitura e a 
Saneago. “Não tem como fazer 
esse empréstimo se a Saneago 
estiver fora daqui. É uma garan-
tia bancária”, disse Fontoura.

O presidente disse estar 
certo de que essa exigência 
será atendida e o contrato 
de programa celebrado. Para 
isso, quando for efetivada a 
intenção, uma nova conces-
são será expedida com essas 
“cláusulas programadas”, de-
fende. Atualmente, o contra-
to em vigência vai até 2023. 
Caso Prefeitura e Saneago 
acertem o acordo, a muni-
cipalização do serviço ficará 
cada vez mais distante.

O vereador Antônio Go-
mide (PT) destacou o cenário 
da Segurança Pública em todo 
o Brasil, que vem ocupando as 
manchetes nos jornais e cha-
mou a atenção para a necessida-
de de união de todas as esferas 
dos poderes públicos a fim de 
promover uma mudança no ce-
nário atual.

O parlamentar elencou 
exemplos deste tipo de união 
que são capazes de gerar resul-
tados. “Em 2009, fizemos a doa-
ção de um terreno para a cons-
trução do presídio com verba 
do Governo Federal. O objetivo 
é um só: resolver os problemas 
de Anápolis com a superlotação 
da cadeia municipal”, destacou. 

Gomide ainda frisou que este 
argumento é o principal a ser 
usado para defender que a uni-
dade recém inaugurada não seja 
alvo da regionalização e passe a 
receber presos de outras cidades. 

“Qual cidade foi capaz de 
doar um terreno para tentar me-
lhorar a sua situação? Só Aná-
polis. Portanto, temos o direito 
de reivindicar um tratamento 
diferente porque nós fizemos 
um sacrifício maior pelo que 
ofertamos ao Estado. Porque 
queríamos resolver o problema 
da nossa cidade, da nossa cadeia 
pública”, explicou. 

O vereador usou estes 
exemplos para convocar o mu-
nicípio a fazer parte desta união 

de todas as esferas públicas. “Te-
mos que buscar soluções para 
a nossa cidade que venham do 
próprio município. Por exem-
plo, criamos o vídeo-monito-
ramento, um sistema com 68 
câmeras e que hoje estão desli-
gadas. Elas fazem a diferença em 
nossa segurança e diminuíram 
a criminalidade quando funcio-
navam”, ressaltou.

Outro ponto defendido por 
Gomide foi quanto ao uso dos 
programas sociais como medida 
preventiva para evitar o uso de 
crianças e jovens pelo mundo 
do crime, em especial, o tráfico 
de drogas. “Os programas sociais 
precisam aumentar seus núcleos 
e não diminuir. Uma das unida-

des do PETI tinha 200 crianças, 
mas hoje tem menos de 50. São 
crianças que hoje podem ser 
atendidas por um programa que 
já deu certo e não ficar à mercê 
do assédio do crime e entrar nas 
drogas”, sugeriu.

Outro exemplo dado pelo 
parlamentar é quanto ao “Cida-
dão do Futuro”, programa que 
existe na cidade há mais de sete 
anoa. “Se não gosta do nome do 
programa, troque o nome, mas 
não acabe com ele. Lá há capa-
cidade para 350 jovens e no ano 
passado foram formados por lá 
pouco mais de 70. Então é pre-
ciso que a Prefeitura faça a sua 
parte e dê a sua contribuição”, 
arrematou.

Presidente da Saneago crê que empresa 
fica em Anápolis pelos próximos 22 anos

“A Prefeitura precisa dar a sua contribuição na Segurança Pública”, defende Antônio Gomide

O presidente da Saneago Jalles Fontoura: prorrogação de 
contrato é condição para investir na cidade
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Da Redação

Todo mundo já usou algu-
mas dessas justificativas para o 
insucesso: “Eu tento, tento e não 
funciona”; “não tenho sorte”; 
“não dou pro negócio”; “por 
mais que eu ande, não saio do 
lugar”; “não fico fazendo mar-
keting pessoal”. Em “A sorte se-
gue a coragem! Oportunidades, 
competências e tempos de vida”, 
o professor Mario Sergio Cortella 
afirma que não se pode atribuir o 
sucesso ou o fracasso somente a 
forças externas ao indivíduo. 

Em vinte capítulos, o autor 
de “Por que fazemos o que fa-
zemos?”, um dos maiores bes-
t-sellers brasileiros dos últimos 
anos, discute comportamentos 
comuns a todos e aponta cami-
nhos para que cada um cultive a 
própria sorte. Confira os tópicos 
abordados neste livro.

Coragem, paciência e hu-
mildade são ingredientes que o 
filósofo considera fundamentais 
para amenizar a crise, sendo que 
cada um desses quesitos exigirá 
muito do líder para se destacar, 
disputar o mercado e ir adian-
te. “Coragem é a capacidade de 
enfrentar o medo, sair do coti-
diano e fazer de forma diferente. 
Paciência não é a mesma coisa 
que lerdeza, mas sim, ter inteli-
gência para enfrentar os obstá-
culos. Já a humildade não é sub-
serviência, mas saber que não 
sabe tudo e que existem pessoas 
ao seu redor que tem ideias prá-
ticas e melhores aplicáveis”, ex-
plicou o filósofo.

No livro, que leva o nome 
de uma de suas palestras que 
percorrem o Brasil, o palestrante 
reforça as palavras dos romanos 
da antiguidade: a sorte segue a 
coragem. Em momento de crise, 
quando tudo é mais complexo 
e com rápidas mudanças, é pre-
cioso ser ainda mais competen-
te, caminhar de maneira mais 
inteligente e, principalmente, 
ser capaz de ir além do óbvio. 
“Mais do que nunca é preciso 
coragem para fazer, coragem 
para enfrentar e coragem para 
buscar as metas, acompanhar as 
transições e superar as adversi-
dades”, garantiu o paranaense.

Em vinte capítulos (192 pá-
ginas – R$34,90), o autor discu-
te comportamentos comuns a 
grande parte das pessoas quan-
do se trata da busca pelo êxito e 
aponta caminhos para que cada 
um cultive a própria sorte. A 
concepção de coragem, por sua 
vez, refere-se a uma força virtual 

– no sentido de que tem poten-
cial para se realizar – que se dá de 
forma organizada e consciente.

Tal força se caracteriza por 
ser uma disponibilidade, uma 
inclinação para uma ação eficaz, 
mas que precisa estar estrutu-
rada. Segundo Cortella, se há 
despreparo, não há coragem, 
mas sim uma atitude temerária, 
impulsiva e leviana.  Imaginar 
que coragem é meramente essa 
euforia preparatória e que seria 
suficiente para lançar-se em al-
guma atividade só faz aumen-

tar a probabilidade de desastre.  
Dessa forma, a sorte segue, lado 
a lado, a coragem.

Mario Sergio Cortella é filó-
sofo e escritor. Mestre e Doutor 
em educação, o professor lecio-
nou na PUC/SP por 35 anos. Foi 
secretário municipal de Educa-
ção de São Paulo (1991-1992) e 
assessor especial e chefe de ga-
binete do professor Paulo Frei-
re. Ele é comentarista da Rádio 
CBN e da TV Cultura, e autor 
de mais de trinta livros com edi-
ções no Brasil e exterior.

Conhecido como um dos filósofos mais “pop” 
da geração internet, Mário Sérgio Cortella 
condensa ensinamentos promovidos em palestras 
em um livro que rompe o senso comum da 
autoajuda e propõe saída práticas

Visite nosso site e confira
mais informações:   

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

VariEdadEs passa-TEmpo

Palavra cruzada

Solução

Muito além 
da autoajuda 

Felipe Homsi

Pilotos da Base Aérea de 
Anápolis foram perseguidos 
e também perseguiram OV-
NIs. A base de Santa Cruz 
também foi acionada. Pilotos 
relataram diversas luzes, em 
movimentos rápidos, desor-
denados e informam suas ba-
ses sobre o ocorrido. O fato, 
intrigante, realmente ocorreu 
no dia 19 de maio de 1986, 
um acontecimento que ficou 
conhecido como Noite Ofi-
cial dos OVNIs e se tornou 
uma reportagem do programa 
Fantástico em 2016 para ce-
lebrar exatamente os 30 anos 
do mistério.

De acordo com a Aero-
náutica, 21 Objetos Voadores 
Não Identificados (OVNIs) 
sobrevoaram o território bra-
sileiro naquela noite de se-
gunda-feira e madrugada de 
terça-feira. “Toda vez que é 
detectado algum objeto não 
identificado, evidentemente 
há um processo bastante efi-
ciente de verificar se foi algu-
ma aeronave que está voando 
sem o plano de voo aprovado. 
Mas quando se comprova que 
é algo diferente, as aeronaves 
então são acionadas”, afir-
mou à época o ministro da 
Aeronáutica, brigadeiro Mo-
reira Lima. 

Aquelas luzes eram dis-
cos voadores pilotadas por 
extraterrestres ou fenômenos 
naturais? Não se sabe. Acon-
tece que a Noite Oficial dos 
OVNIs jogou luz sobre teorias 
de que existe vida inteligente 
em outros planetas. A própria 
aeronáutica, em seu relatório, 
informou que “os fenôme-
nos são sólidos e refletem de 
certa forma inteligência, pela 
capacidade de acompanhar e 
manter distância dos observa-
dores”. 

Em Anápolis, o Planetá-
rio Digital Municipal, loca-
lizado na Praça da Avenida 
Jamel Cecílio, recebe visitas 
de amantes das estrelas e, al-
guns deles, não só acreditam 
ter vistos seres extraterrestres 
como também afirmam que 
foram visitados e tiveram ex-
periências com eles.

relatos
Professor do Planetário, 

Greiffel Santos de Oliveira, 
25, confirmou que tem muita 
gente na cidade que acredita 
já ter visto discos voadores 
sobrevoando a cidade. Greif-
fel é biólogo, pós-graduado 
em Educação e Astronomia. 

“A gente aqui do planetário 
tem uma visão mais científi-
ca, menos mística”, destacou.

“Eles relatam, falam que 
foram esses seres que deram 
essas pedras para ela”, conta 
sobre pessoas que passaram 
pelo local e mostraram obje-
tos recebidos das mãos dos 
ETs. Ele não rejeita a tese de 
que existe vida inteligente em 
outras localidades do univer-
so. Apesar disso, ele sabe que 
as luzes de estações especiais, 
satélites e outros objetos pre-
sentes no espaço que refletem 
a luz do sol podem ser confun-
didos com discos voadores.

“Cientificamente, pode 
ser que exista vida fora da 
Terra. Mas essa vida não quer 
dizer seres, vida inteligente. 
Pode ser vida microbiológi-
ca”, disse, citando pesquisas 
da Nasa e demais agências es-
paciais que levam a crer que 
não existe vida “lá fora”.

exPeriêNcias
Em Goiás, talvez um dos 

maiores estudiosos dos cha-
mados fenômenos ufológi-
cos é Terry Marcos Dourado, 
criador do Centro Goiano de 
Pesquisar Ufológicas - CGPU. 
Morador de Jatai, ele afirma 
que já teve contatos com se-
res extraterrestres e ainda 
pontuou que eles podem es-
tar mais próximos do que se 
imagina. Muitos nem seriam 
habitantes de outros plane-
tas, mas conviveriam com a 
humanidade supostamente 
disfarçados de seres humanos.

Estes “seres muito mis-
teriosos” convenceram Terry 
de não divulgar inicialmen-
te os contatos, isso por volta 
de 1996. À época, o criador 
do Centro de Pesquisas Ufo-
lógicas estava em Goiânia 
para estudar Direito. E como 
“muitos não levam a sério” 
pessoas que acreditam em 
ETs, ele seguiu a orientação 
momentânea. “Esses conta-
tos acontecem desde criança, 
desde muito jovem, muito 
cedo. Mas como a gente não 
tem preparo, não tem conhe-
cimento, a gente não liga para 
isso, acha que isso faz parte da 
rotina”, relatou.

Terry Marcos Dourado ob-
serva que os ETs não se iden-
tificam espontaneamente, 
nem entregam informações 
de “de bandeja”, mas levam 
as pessoas com as quais fazem 
contato a buscarem mais in-
formações sobre eles. Por mais 
intrigante que possa parecer, 
Terry já foi informado sobre 
algo que foge ao conhecimen-
to da maioria dos seres huma-
nos: “ (os seres) me disseram 
que eu não sou desse planeta”.

“Existe uma corrente da 
Ufologia que defende a tese 
de que alguns humanos não 
são humanos. São humanos, 
com genética extraterreste, 
uma coisa assim. Estão aqui 
por outro propósito”, afir-
mou. Ele se surpreende com o 
número crescente de anapo-
linos que acreditam na exis-
tência de seres extraterrestres. 
Terry ainda indica que não é 

preciso ir atrás destes seres: 
“Eles te acham”, sugere. 

“Ver Para crer”
Ronaldo Telles Costa é 

comerciante e acredita que 
existe vida inteligente fora 
da terra. Ele também acredi-
ta que na Terra existam seres 
inteligentes vivendo em ocea-
nos e em áreas terrestres. Ape-
sar disso, Telles entende que é 
preciso haver mais pesquisas 
neste campo, para que as teo-
rias sejam refutadas ou confir-
madas. Ele mesmo já avistou 
luzes e movimentos ao longo 
da sua vida que não puderam 
ser identificados: “Alguma 
coisa inteligente está por trás 
daquilo ali, lógico. A dúvida 
se é extraterreno ou se é terre-
no é o que a gente não sabe”.

Movimentos estranhos, 
em alta velocidade e sem som 
se parecem com Objetos Voa-
dores não Identificados – OV-
NIs. Para alguns, são realmen-
te ETs. Para outros, as certezas 
não vêm com tanta facilidade. 
“Tem pessoa que é muito São 
Tomé. Tem que ver para crer”, 
afirma Ronaldo Telles Costa. 
Para ele, alguns têm medo 
de falar sobre fenômenos ex-
traterrestres, já que a tese da 
existência de vida fora da terra 
poderia chocar com conceitos 
religiosos e causar polêmica. 
Fato é que muitos, por não te-
rem visto ETs, não acreditam 
e colocam em xeque estudos 
ufológicos em andamento. 
E então, seres extraterrestres 
existem ou não?

Em Anápolis, é cada vez maior o número de pessoas que afirmam ter passado por experiências extraterrestes, 
alguns mencionam terem recebido objetos vindo de fora do espaço: em Goiás, existe até um centro de 
pesquisas que estuda fenômenos ufológicos; em 1986, Base Aérea testemunhou “Noite dos OVNIs”

ufoLoGia

Jornal da época noticia “noite dos óvnis” que 
movimentou a base aérea de Anápolis em 1986

Mostrando imagens de um ser marítimo não identificado, 
Ronaldo Telles afirma que muitos precisam “ver para crer”

O planetarista Greiffel Santos de Oliveira já recebeu 
no planetário de Anápolis centenas de pessoas que 
acreditam em vida fora da terra

Garagens de veículos são alvo da campanha. Outros 
estabelecimentos foram notificados. Ao todo, 500, garante CMTT

Inaugurado em 2014, em quatro anos, Planetário Digital vem sendo usado como fonte 
de pesquisas para aqueles que querem encontrar mais que estrelas e constelações

Jogo dos 7 errosPlanetário: muito além 
da observação das estrelas

Paulo Roberto Belém

A Prefeitura deve enfren-
tar uma nova dor de cabe-
ça nos próximos meses para 
atender a uma nova recomen-
dação proposta pelo Minis-
tério Público, agora, no que 
diz respeito à utilização das 
calçadas do município. Se-
gundo a Companhia Munici-
pal de Trânsito e Transportes, 
nos passeios públicos que não 
oferecerem um espaço livre de 
1,2 metros para o trânsito de 
pedestres, não será permitida 
a colocação de obstáculos por 
terceiros. A ação visa coibir, 
principalmente, o estaciona-
mento de veículos sobre os 
passeios públicos.

Para implementar a ação, a 
Companhia lançou uma cam-

panha educativa que tem o slo-
gan “Calçada não é garagem”. 
Segundo o diretor da CMTT, 
Carlos César Toledo, inicial-
mente, os estabelecimentos e 
motoristas estão sendo orien-
tados sobre o cumprimento de 
uma lei federal que rege sobre 
acessibilidade. Depois desse 
processo, virão as autuações. 
“As pessoas precisam aprender 
a utilizar a calçada de maneira 
correta”, disse. Na última quar-
ta-feira (21), a ação educativa 
foi realizada na Praça Dom 
Emanoel. Quem passou pelo 
local recebeu o panfleto da 
campanha.

Permissão
Por outro lado, Toledo dis-

se que nos passeios públicos 
em que podem ser conciliados 

o espaço livre de 1,2 metros e 
o estacionamento de um veí-
culo, por exemplo, essa utiliza-
ção será permitida. “Nós temos 
o bom senso de não criarmos 
um campo de guerra na cidade. 
Vamos fazer cumprir a lei”, sus-
tenta. Nessas calçadas que tive-
rem espaço suficiente, haverá 
uma regulamentação.

Já nas calçadas que não 
comportam o estacionamento 
de um veículo, por exemplo, 
e o espaço livre de 1,2 metros, 
Toledo é categórico. “Onde 
não tem espaço suficiente, não 
poderá em hipótese alguma”, 
disse, mencionando os exem-
plos de calçadas em Anápolis 
que têm largura mínima. “Têm 
calçadas em Anápolis que não 
tem um metro. Nesse caso va-
mos atuar para deixá-las livres”.

exemPlo
Entre os locais clássicos que 

devem ser influenciados pela 
medida estão as garagens que 
efetuam o comércio de veículos. 
Muitas delas expõem os seus pro-
dutos, principalmente carros, so-
bre os passeios públicos. A cena 
é comum na Avenida Minas 
Gerais, no Jundiaí, e na Avenida 
Brasil Sul, locais onde esses esta-
belecimentos se concentram.

Mas a medida, segundo a 
CMTT, não visa somente as ga-
ragens de veículos. “Cerca de 
500 estabelecimentos foram no-
tificados durante essa semana”, 
garante o diretor. Já as autuações 
terão início a partir da próxi-
ma semana, esclareceu Toledo. 
“Aquele que utiliza de forma ir-
regular o passeio público, vai ter 
que se enquadrar na lei”, orienta.

CMTT vai multar veículos que não respeitarem espaço livre nas calçadas
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O Brasil “descobriu” o auxílio-
moradia dos magistrados. Essa é a 
sensação que se tem ao acompanhar 
a cobertura política dos últimos dias. 
O estopim foi a matéria sobre o du-
plo auxílio-moradia recebido pelo juiz 
da 7a Vara Federal do Rio de Janeiro, 
Marcelo Bretas, e por sua esposa, que 
também é magistrada. Responsável 
pelas ações da Lava Jato no Rio, Bretas 
recebe o benefício desde 2015, am-
parado por uma decisão judicial que 
contraria a Resolução nº 199 do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), cujo 
teor proíbe o benefício em duplicida-
de para casais que morem na mesma 
residência.

Na sequência, o juiz Sérgio Moro, 
proprietário de um imóvel em Curiti-
ba, também apareceu em matérias e 
memes sobre o assunto. Moro recebe 
o benefício, no valor de R$ 4.377, ain-
da que tenha apartamento próprio em 
Curitiba. Em declaração à imprensa, 
afirmou que o benefício serve de com-
pensação pela falta de reajustes para 
os juízes. A declaração de Moro leva 
a uma discussão sobre o teto consti-
tucional (já que o auxílio não é consi-
derado renda, ficando inclusive isento 
de imposto) e sobre como é possível, 
dentro da lei, criar fórmulas de burlar 
os próprios ditames legais. Uma ques-
tão importante surge a reboque: o que 
é legal é sempre justo?

O auxílio só foi estendido a todos 
os magistrados e membros do Ministé-
rio Público do país por conta de uma 
liminar do ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux. Desde 
que foi tomada, em setembro de 2014, 
a decisão gerou um gasto estrondoso 
para os cofres públicos. Dentre as be-
neficiadas com a interpretação, está a 
própria filha do ministro, Marianna 
Fux, que é desembargadora do Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro e pos-
sui dois imóveis na capital. Eis que ou-
tra questão se coloca: o Judiciário está 
isento de interesses ao julgar?

Com o assunto em pauta, não 
faltam exemplos de como o benefí-
cio parece ser talhado para simbolizar 
as discrepâncias sociais brasileiras e 
como o Sistema de Justiça não está 
apartado delas. Magistrados, promo-

tores de Justiça e defensores públicos, 
com paridade de vencimentos, têm 
hoje uma remuneração que gira em 
torno de 30 mil reais. A soma, acresci-
da do auxílio, representa cerca de 34 
vezes o valor do salário mínimo, nos 
casos em que outros penduricalhos 
não entram na conta. Essa discussão 
sobre direitos e privilégios dos que 
compõem o Sistema de Justiça pare-
ce que vai ser levada a cabo. Sobram 
temas para puxar o cordão, como as 
férias de 60 dias e os demais auxílios 
– de ajuda de custo para vestuário à 
compra de livros. Tais benefícios e 
seu contraste com a realidade brasi-
leira merecem ser vistos com um foco 
próprio, mas ensejam outra discussão 
num plano médio: as consequências 
da superexposição do Judiciário e seu 
comportamento como ator político.

Até o início dos anos 2000, era co-
mum se dizer que o Judiciário era um 
“ilustre desconhecido”. Nem de longe 
essa expressão pode ser usada hoje. O 
Judiciário está na agenda midiática 
e pública, é fato. Esse é um proces-
so que vem sendo construído há al-
guns anos. Durante o julgamento do 
mérito e dos recursos da Ação Penal 
470, o “mensalão”, em 2012 e 2013, 
termos técnicos antes inimagináveis 
à linguagem jornalística, tais como 
embargos infringentes, estiveram em 
quase todas as chamadas e manchetes 
de jornais. Em dezembro de 2016, foi 
organizada uma manifestação na Ave-

nida Paulista em apoio à Lava Jato. Lá 
estavam bonecos infláveis e camisetas 
com fotos dos membros da operação 
em caricaturas de super-heróis. Na 
mesma manifestação, diversas pesso-
as carregavam cartazes com os nomes 
dos ministros do Supremo. As pessoas 
sabiam, inclusive, como tais ministros 
votaram em determinados assuntos. 
Concordavam e discordavam. Não se-
ria uma inverdade dizer que hoje a es-
calação do Supremo tem “jogadores” 
mais conhecidos que muitos nomes 
da seleção brasileira – e que, como os 
atletas, já sofrem cobranças e hostili-
dades públicas por seus “dribles”.

É curioso observarmos que, poucos 
dias antes do auxílio-moradia tomar 
conta dos jornais e das redes sociais, a 
outra pauta que reinava absoluta era a 
da condenação do ex-presidente Lula 
no Tribunal Regional Federal da 4a 
Região (TRF4), no processo relativo à 
operação Lava Jato. O julgamento-es-
petáculo teve torcida organizada nas 
ruas, contou com bloqueio aéreo, ter-
restre e naval ao redor do Tribunal e 
foi transmitido ao vivo. Lá estava uma 
Justiça que disputava a opinião públi-
ca em contraponto com o réu. Isso diz 
muito sobre o que vemos agora.

As pautas sobre o julgamento de 
Lula e o auxílio-moradia podem pa-
recer díspares, mas acabam por trazer 
à tona a necessidade de uma análise 
detalhada sobre a “isenção” do proces-
so. O trâmite legal dos procedimentos 

garante sua lisura? Como? Por quê? O 
que vale para um vale para todos? Es-
sas são perguntas fundamentais, feitas 
por uma sociedade que começa a en-
tender o comportamento do Sistema 
de Justiça. Se escapa à maioria expres-
sões próprias do Judiciário, tais como 
“prescrição” ou “pedido de vistas”, 
permanece a indagação sobre os mo-
tivos em relação aos quais algum tema 
ou pessoa é ou não julgado e em que 
período de tempo isso acontece. Os 
questionamentos sobre os benefícios 
classistas podem aparecer agora num 
primeiro plano, mas estão imbricados 
numa questão latente sobre o funcio-
namento da Justiça – que tem tudo 
para explodir em breve.

O nível de exposição das institui-
ções judiciais chegou em um ponto 
de saturação que impressiona. Se, de 
alguma forma, isso alçou juízes e pro-
motores a celebridades, por outro lado, 
abriu espaço para revelar distorções e 
arbitrariedades que antes só eram per-
cebidas por quem acompanhava o 
meio jurídico de perto. São dois eixos 
de um mesmo movimento e, ao que 
parece, algo começa a mudar.

Há um histórico que mostra como 
o Direito e, em especial, a magistratu-
ra são tomados por uma determinada 
classe social. José Murilo de Carvalho, 
em A construção da ordem e o teatro 
das sombras, fala da importância dos 
juízes para unificar a elite no Império. 
Quantos podiam mandar seus filhos 

para estudar Direito em Coimbra? A 
pergunta parece longínqua, mas hoje 
cabe questionar: quem tem condi-
ções de sustentar a máquina de cur-
sinhos para se tornar um magistrado 
ou membro do Ministério Público? 
Dentre tantos fatores, o perfil de quem 
ocupa as carreiras jurídicas diz muito 
sobre como a Justiça é feita, sobre a 
ideia que se tem de privilégios e mes-
mo a quem se destina a lei.

Se as cobranças públicas espantam 
os que emularam uma Justiça heroi-
ca, um panorama rápido nos lembra 
que, até anos 2000, as pautas na mídia 
que giravam em torno da instituição 
diziam respeito à transparência e ac-
countability. A CPI do Judiciário, em 
1999, e a Reforma, em 2004, com suas 
discussões sobre o controle externo e 
a famosa “caixa-preta”, são eventos 
importantes a mostrar a pertinência de 
tais demandas.

A democratização do Sistema de 
Justiça foi e ainda é uma questão não 
resolvida. O que acontece agora é 
que, para o bem e para o mal, os ho-
lofotes não permitem mais uma aco-
modação silenciosa de interesses. Es-
tar na agenda pública tem seu preço. 
Foi rápido o pulo de vilão a mocinho, 
mas há problemas profundos demais 
no Judiciário para que seja possível 
ficar muito tempo em cena sem que 
eles apareçam.

Grazielle Albuquerque  
é jornalista e doutoranda em Ciência 

Política pela Unicamp

Artigo publicado  
originalmente em El Pais

O sonho dourado do patriarca da 
família Kennedy, Joseph, sempre foi 
alçar seus filhos ao cargo de presidente 
dos Estados Unidos. Homem que fez 
fortuna burlando a Lei Seca ao trazer 
uísque da Irlanda, terra natal dos seus 
pais, como se fossem medicamentos, ele 

estabeleceu uma grande rede de influ-
ência. Por conta disso começou o plano 
de dominação da América com a eleição 
de John, que tinha reeleição garantida 
mas acabou falecendo pelas mãos de 
Lee Harvey Oswald, ou seriam os então 
soviéticos, Fidel, CIA, FBI, a Máfia, não 

importa... O fato é que a estratégia mon-
tada para três de seus filhos seria John 
ficar de 60 até 68, Bobby entre 68 e 76 e, 
finalmente, o caçula Teddy, de 76 até 84. 
Nada menos que 24 anos no topo, isso 
sim que é projeto de poder!

Dei esta volta pela política america-
na para aterrissar em Goiás, onde vemos 
algo que nem o velho e poderoso Joseph 
conseguiu realizar. Em meados dos anos 
80 o jovem Marconi Perillo começou 
sua trajetória no PMDB e logo depois se 
tornou assessor especial do então Gover-
nador Henrique Santillo. O sucesso elei-
toral foi fulminante: Deputado Estadu-
al, Federal, Governador e Senador. Em 
todas as ocasiões era o embate do velho 
contra o novo. Se contarmos seus qua-
tro mandatos de governador, entremea-
do pela eleição do afilhado e vice Alcides 
Rodrigues, chegamos ao número de 20 
anos no poder, com pretensões do nú-
mero mágico já citado de 24 anos, pois 
o atual vice, José Eliton, é candidato. É 
salutar para o Estado de Goiás ou qual-
quer outro tanto tempo no comando?

Em relação a Anápolis, generosa nas 
votações de Marconi, a resposta invaria-
velmente é sempre a mesma: estamos 

finalizando o aeroporto de cargas, a pla-
taforma multimodal, o centro de con-
venções, o anel viário, novas empresas 
estão vindo para o Daia, mas a realidade 
não coaduna com o discurso. O ano de 
2018 está chegando e com ele cabe refle-
xão profunda sobre os destinos que que-
remos, se a perpetuação de nomes ou o 
devido arejamento que se faz necessário? 
A resposta fica para quem tem de deci-
dir, o senhor eleitor, que tem esse nome 
pomposo em anos eleitorais, mas que 
depois é esquecido nos 4 anos seguidos, 
como é recorrente em nosso estado. Aná-
polis que sempre foi a menina dos olhos 
de Marconi Perillo, pois é aqui que sem-
pre foi decidido suas vitórias, sabe muito 
bem o que é a realidade pós campanha.

O fato é que se o Dr. Henrique San-
tillo nunca foi Joseph Kennedy, muito 
menos urdiu tamanho projeto de po-
der, mas que o Governador Marconi 
quer superar o que não conseguiram 
John, Bobby e Teddy ao mesmo tempo 
não tenho mais dúvidas afinal, o Tio 
Sam tem muito que aprender o com 
“Nérso” da Capitinga!

Lorena Monturil é jornalista.

Lorena 
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O juiz está nu: as consequências 
da superexposição do Judiciário

Aprendizados à moda goiana 

Até o início dos 
anos 2000, era 
comum se dizer 
que esse poder 
era um “ilustre 
desconhecido”, 
nem de longe essa 
expressão pode ser 
usada hoje


