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FESTIVAL DE CINEMA DE ANÁPOLIS

Clima hollywoodiano na 
Manchester do Cerrado

ENERGIA ELÉTRICA

Projeto do senador Wilder 
impede que geração 
danifique meio ambiente
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Marconi mostra 
potencialidades de Goiás e 
José Eliton vistoria obras
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Seminários, mostras, oficinas e presença de atores 
regionais e nacionais agitam cena cultural de Anápolis
WELLITON CARLOS

Para quem gosta de cine-
ma, Anápolis é a referência 
nacional neste final de sema-
na: o município realiza o VI 
Anápolis Festival de Cinema. 
Sob organização da Secreta-
ria de Cultura da Prefeitura, a 
programação segue até o dia 
24 com inúmeras atrações no 
Teatro Municipal e participa-
ção de produtores, diretores 
e atores regionais e nacionais.

As inscrições para participa-
ção como cineasta foram reali-
zadas entre 28 de março e 2 de 
maio. Mas o acesso do público 
às salas de cinema é grátis.

A programação está no site 
oficial do evento e pode ser 
consultada no seguinte ende-
reço eletrônico: www.anapolis-
festivaldecinema.com.br.

Nos dias 21 e 22 de maio, 
o festival abre espaço para a 
Mostra de Cinema Universitá-
rio, às 14h, no Teatro Municipal. 
No sábado, 21, o Parque da Li-

berdade será palco a partir das 
22h, para o Cine Lua Cheia.

Outro importante evento 
dentro do festival é o 4º Fórum 
Arranjo Produtivo Local do Au-
diovisual Anapolino (APL), que 
pretende debater a produção 
cinematográfica no município.

A programação inclui qua-
tro mostras competitivas e a 
realização de uma mostra pa-
ralela. Conforme a Secretaria, 
a cidade terá exibições para o 
público infantil, oficinas, deba-
tes, palestras, mesas redondas, 
homenagens, exposições e lan-
çamento de livros, além do en-
contro de cineclubistas.

A Mostra Competitiva co-
meçou na quinta-feira, 18. A 
atriz Zezé Motta participou de 
um debate após a exibição do 
filme “Xica da Silva”.

O evento distribuirá o Prê-
mio Beto Leão aos vencedo-
res das mostras competitivas. 
O nome da premiação é uma 
homenagem ao jornalista e ci-
neasta especialista em cinema. 

Beto Leão foi crítico de cinema 
dos jornais Diário da Manhã, O 
Popular e participou de exten-
sas atividades em defesa da di-
vulgação do cinema em Goiás.

O  vencedor da categoria 
Filme Nacional de curta-me-
tragem de ficção ganhará pre-
miação de  R$ 10 mil. Melhor 
curta-metragem de ficção do 
Centro-Oeste, melhor curta-
-metragem de documentá-
rio do Centro-Oeste, filme de 
curta-metragem anapolino 
de ficção ou de documentário 
também serão premiados no 
mesmo valor.

Uma premiação de R$ 30 
mil será destinada ao Melhor 
curta-metragem anapolino de 
ficção ou de documentário – 
Prêmio Incentivar. O Filme de 
Minuto Anapolino  terá uma 
premiação de R$ 3 mil.

SERVIÇO
6º Anápolis Festival de Cinema
Realização: 18 a 24 de maio
Mais informações: 3902-1111
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A atriz Zezé Motta participou de um debate após a exibição 
do filme “Xica da Silva”, em Anápolis



WELLITON CARLOS

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura  do Senado Fe-
deral analisa projeto de lei pro-
posto pelo senador Wilder Mo-
rais que trata do choque entre 
os princípios da  universaliza-
ção dos serviços públicos e da 
concessão de energia elétrica 
em situações indevidas.

Wilder afirma que a política 
de universalização de energia 
elétrica não segue a orien-
tação constitucional e acaba 
por contribuir decisivamen-
te para a degradação do meio 
ambiente e para a desordem 
urbanística. “A pretexto de 
universalizar o acesso à ener-
gia elétrica, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), por 
meio da Resolução nº 233, de 
2003, obriga as concessioná-
rias de distribuição a atender 
a qualquer pedido de ligação, 
independente da regularidade 
fundiária, ambiental ou urba-
nística da ocupação”.

De acordo com o senador, 
esta universalização é uma 
meta comum a diversas polí-
ticas públicas, necessária para 
se alcançar o objetivo maior de 
“erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigual-
dades sociais e regionais”.

Wilder diz que respeita e 
defende os princípios contidos 
no artigo 3º, III, da Constituição 
Federal. Todavia, faz uma pon-
deração entre princípios dife-
rentes do ordenamento cons-
titucional: “a aplicação desse 
objetivo da universalização não 
pode, entretanto, comprome-
ter outros valores igualmente 
relevantes para a sociedade 
brasileira, como a preservação 
do meio ambiente”.

O senador cita também o 
ordenamento urbano e o direi-
to de propriedade. Conforme 
o parlamentar goiano, todos 
os valores e princípios consti-
tucionais devem ser respeita-
dos para que se evite qualquer 
interpretação que resulte em 
sacrifício de uns a pretexto do 
atendimento de outros.

Segundo o parlamentar, a 
política adotada pela Aneel tem 
favorecido a invasão indiscri-
minada de áreas sensíveis. Ele 
cita a ocupação de várzeas de 
rios e terrenos contaminados 
ou instáveis, classificados pela 
legislação ambiental como áre-
as de preservação permanente 
(APP) ou mesmo áreas de ris-
co. Tais fatos, diz o senador de 
Goiás, podem comprometer o 
abastecimento de água potável 
até a saúde e a vida dos pró-
prios moradores.

 
IRREGULARIDADE

“Além de expor a sociedade a 
esses riscos, os assentamentos 
irregulares também sujeitam 
a população neles residente a 
condições de vida degradantes”.

Para o parlamentar, de nada 
adianta “jogar” as pessoas de 
qualquer jeito em áreas nota-
damente impedidas para ocu-
pação sem devido tratamento 
ou atenção do poder público.

Wilder afirma que a ausên-
cia de serviços essenciais, como 
saneamento básico, ilumina-
ção, segurança pública, saúde 
e educação não garante o exer-
cício da cidadania. “A expansão 
de assentamentos informais 
inviabiliza, ainda, a almejada 
universalização dos serviços 
públicos, inclusive da própria 
energia elétrica”.

Wilder diz que o poder 

público também perde mui-
to com a criação de um fluxo 
contínuo de áreas carentes - 
as crescentes distâncias com 
relação à cidade consolidada 
obrigam aos poucos o muni-
cípio ceder serviços não esti-
pulados no orçamento e até 
mesmo improvisados.

Wilder ressalta também que 
é preciso separar o joio do tri-
go no caso das ocupações: o 
senador denuncia  a existência 
de assentamentos irregulares 
que têm origem na ação de in-
vasores e grileiros profissionais. 
Neste caso, o único objetivo era, 
na verdade, revender os terre-
nos que foram demarcados.

Wilder afirma que a energia 
elétrica é o elemento decisivo 
para a atração dos ocupantes, 
já que dá aparência de legalida-
de e segurança jurídica.

“É inegável que assegura 
uma condição mínima de habi-
tabilidade e cria a impressão de 
consolidação do assentamento, 
que legitima a ocupação peran-
te um segmento considerável 
da sociedade”, analisa.

A venda dos terrenos com 
energia elétrica propicia aos in-
vasores e grileiros iniciais lucros 
extraordinários, diz Wilder Mo-
rais. O fato por si só, acredita, 
estimula a continuidade deliti-
va que se repete no país.

O senador esclarece que não 
é contra a regularização de 
assentamentos: “A lei apenas 
exige que ações nesse senti-
do façam parte de uma política 
pública integrada e planeja-
da, de que o fornecimento de 
energia elétrica seja um com-
ponente, ao lado do sanea-
mento básico e de diversas ou-
tras ações de natureza social, 
urbanística e ambiental”.

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura  do Senado Fe-
deral analisa projeto de lei pro-
posto pelo senador Wilder Mo-
rais que trata do choque entre 
os princípios da  universaliza-
ção dos serviços públicos e da 
concessão de energia elétrica 
em situações indevidas.

Wilder afirma que a política 
de universalização de energia 
elétrica não segue a orien-
tação constitucional e acaba 
por contribuir decisivamen-
te para a degradação do meio 
ambiente e para a desordem 
urbanística. “A pretexto de 
universalizar o acesso à ener-
gia elétrica, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), por 
meio da Resolução nº 233, de 
2003, obriga as concessioná-
rias de distribuição a atender 
a qualquer pedido de ligação, 
independente da regularidade 
fundiária, ambiental ou urba-
nística da ocupação”.

De acordo com o senador, 
esta universalização é uma 
meta comum a diversas polí-

ticas públicas, necessária para 
se alcançar o objetivo maior de 
“erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigual-
dades sociais e regionais”.

Wilder diz que respeita e 
defende os princípios contidos 
no artigo 3º, III, da Constituição 
Federal. Todavia, faz uma pon-
deração entre princípios dife-
rentes do ordenamento cons-
titucional: “a aplicação desse 
objetivo da universalização não 
pode, entretanto, comprome-
ter outros valores igualmente 
relevantes para a sociedade 
brasileira, como a preservação 
do meio ambiente”.

O senador cita também o 
ordenamento urbano e o direi-
to de propriedade. Conforme 
o parlamentar goiano, todos 
os valores e princípios consti-
tucionais devem ser respeita-
dos para que se evite qualquer 
interpretação que resulte em 
sacrifício de uns a pretexto do 
atendimento de outros.

Segundo o parlamentar, a 
política adotada pela Aneel tem 

favorecido a invasão indiscri-
minada de áreas sensíveis. Ele 
cita a ocupação de várzeas de 
rios e terrenos contaminados 
ou instáveis, classificados pela 
legislação ambiental como áre-
as de preservação permanente 
(APP) ou mesmo áreas de ris-
co. Tais fatos, diz o senador de 
Goiás, podem comprometer o 
abastecimento de água potável 
até a saúde e a vida dos pró-
prios moradores.

 
IRREGULARIDADE

“Além de expor a socieda-
de a esses riscos, os assenta-
mentos irregulares também 
sujeitam a população neles re-
sidente a condições de vida de-
gradantes”.

Para o parlamentar, de nada 
adianta “jogar” as pessoas de 
qualquer jeito em áreas nota-
damente impedidas para ocu-
pação sem devido tratamento 
ou atenção do poder público.

Wilder afirma que a ausên-
cia de serviços essenciais, como 
saneamento básico, ilumina-

ção, segurança pública, saúde 
e educação não garante o exer-
cício da cidadania. “A expansão 
de assentamentos informais 
inviabiliza, ainda, a almejada 
universalização dos serviços 
públicos, inclusive da própria 
energia elétrica”.

Wilder diz que o poder 
público também perde mui-
to com a criação de um fluxo 
contínuo de áreas carentes - 
as crescentes distâncias com 
relação à cidade consolidada 
obrigam aos poucos o muni-
cípio ceder serviços não esti-
pulados no orçamento e até 
mesmo improvisados.

Wilder ressalta também 
que é preciso separar o joio 
do trigo no caso das ocupa-
ções: o senador denuncia  a 
existência de assentamentos 
irregulares que têm origem 
na ação de invasores e grilei-
ros profissionais. Neste caso, 
o único objetivo era, na ver-
dade, revender os terrenos 
que foram demarcados.

Wilder afirma que a energia 

elétrica é o elemento decisivo 
para a atração dos ocupantes, 
já que dá aparência de legalida-
de e segurança jurídica.

“É inegável que assegura 
uma condição mínima de habi-
tabilidade e cria a impressão de 
consolidação do assentamento, 
que legitima a ocupação peran-
te um segmento considerável 
da sociedade”, analisa.

A venda dos terrenos com 
energia elétrica propicia aos 
invasores e grileiros iniciais lu-
cros extraordinários, diz Wilder 
Morais. O fato por si só, acredi-
ta, estimula a continuidade de-
litiva que se repete no país.

O senador esclarece que 
não é contra a regularização de 
assentamentos: “A lei apenas 
exige que ações nesse senti-
do façam parte de uma política 
pública integrada e planeja-
da, de que o fornecimento de 
energia elétrica seja um com-
ponente, ao lado do sanea-
mento básico e de diversas ou-
tras ações de natureza social, 
urbanística e ambiental”.
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Geração de energia elétrica não pode 
apagar direitos, diz senador Wilder

Wilder diz que política de universalização de energia não segue 
a orientação constitucional e contribui com a degradação

Inversão de competências prejudica política urbana

AGÊNCIA SENADO



Wilder solicita audiência para 
discutir compensação financeira
JOÃO CARVALHO

 O senador Wilder Morais 
apresentou requerimento soli-
citando novos convites a técni-
cos para participar de audiência 
pública da Subcomissão Perma-
nente de Acompanhamento do 
Setor de Mineração (SUBMINE-
RA), destinada a tratar do atual 
contexto da Compensação Fi-
nanceira pela Exploração Mine-
ral (CFEM) para a competitivida-
de da indústria de mineração.

Segundo o senador, esse 
debate é de extrema importân-
cia e deve ter a participação de 
técnicos e conhecedores do as-
sunto para avançar a discussão 
sobre esse segmento impor-

tante da economia nacional, 
que é a indústria da mineração, 
hoje responsável por milhares 
de empregos e com capacidade 
ímpar para gerar empregos e 
renda aos governos.

No novo convite, Wilder indi-
cou os técnicos Marco Antônio 
Valadares Moreira, diretor de 
Procedimentos Arrecadatórios 
do DNPM; Helenilson Cunha 
Pontes, advogado e professor 
de Direito Tributário.

Em outro requerimento, 
Wilder também pediu que fos-
se realizada audiência pública 
da Subcomissão Permanente 
de Acompanhamento do Se-
tor de Mineração (Subminera), 
para avaliação da situação ins-

titucional do Departamento 
Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM). Para essa reunião, 
Wilder solicitou convite para 
Fernando Coelho Filho, minis-
tro de Minas e Energia; Telton 
Elber Corrêa, diretor do Depar-
tamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM); Carlos Bote-
lho da Costa, superintendente 
do DNPM do Pará; Paulo Sérgio 
Costa Almeida, superintenden-
te do DNPM de Minas Gerais; 
Ricardo de Oliveira Moraes, 
superintendente do DNPM de 
São Paulo;  Adiel de Mace-
do Veras, superintendente do 
DNPM da Bahia; e Dagoberto 
Pereira Souza, superintenden-
te do DNPM de Goiás.

O vice-governador e secretá-
rio de Segurança Pública e Admi-
nistração Penitenciária, José Eli-
ton, vistoriou, nesta quinta-feira, 
19, as obras de manutenção da 
GO-173, no trecho entre Jaupaci 
e Israelândia, e a construção da 
GO-450, no trecho Piracanjuba-
-Cristianópolis. O trabalhos são 
executados por meio do progra-
ma Rodovida Manutenção. 

Nas obras da GO-173 José Eli-
ton estava acompanhado pelo 
presidente da Agência Goiana 
de Transportes e Obras (Age-
top), Jayme Rincón. Diversas 
autoridades da região partici-
pam da vistoria. Estão sendo 
executados serviços de reparos 
profundos e localizados, incluin-
do operações tapa-buracos e 
revestimento asfáltico nas vias 
pavimentadas. Também são re-
alizados serviços de roçagem e 
limpeza do sistema de drena-
gem das vias. Todo o processo 
resulta na boa condição de trá-
fego no trecho. 

Outra obra vistoriada foi a 
construção da GO-450, no tre-
cho Piracanjuba-Cristianópo-
lis. Com investimentos de mais 
de R$ 50 milhões, a rodovia 
reduzirá o trajeto para quem 
sai de Mairipotaba, Cromínia, 
Professor Jamil e Piracanjuba 
em direção a Cristianópolis, 
Santa Cruz de Goiás, Palmelo e 
Pires do Rio, ou para quem faz 
o caminho inverso. São 32 qui-
lômetros de construção. 

O governador Marco-
ni Perillo encerrou, nesta 
quarta-feira, 18, a agenda 
de sua missão comercial em 
Nova York com uma palestra 
no evento Americas Society  
and Council of the Ameri-
cas, promovido pelo Grupo 
LIDE. Ele falou a dezenas de 
empresários sobre o poten-
cial econômico de Goiás e 

dos integrantes do bloco de 
estados do Brasil Central.  
Marconi expôs que a região 
Centro-Oeste tem papel 
fundamental na recuperação 
do Brasil diante da atual crise 
econômica. “Uma região que 
pode ser considerada um 
país dentro do Brasil, dada a 
grandeza de sua contribui-
ção econômica”, afirmou.

EXPLORAÇÃO MINERAL

MISSÃO COMERCIAL DE MARCONI

JOSÉ ELITON VISTORIA OBRAS DE RECONSTUÇÃO DE RODOVIAS

SENADOR WILDER NA MÍDIA
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José Eliton na GO-173, no trecho entre Jaupaci e Israelândia

Outra visita foi na GO-450, entre Piracanjuba e Cristianópolis


