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Em busca da  
arrecadação  

eficiente
O ano se encaminha para o seu final, apresentando várias 

pautas ainda em suspenso na agenda político-econômica, 
com as decisões ou os impactos destas aguardados para um 
2017 cercado de temores, mas também de esperança. Nesse 

cenário, a estrutura fiscal nacional e as suas regras exercem um 
papel fundamental, que vai definir o fluxo de recursos, tanto para os 
cofres do poder público, quanto para o bolso do cidadão comum. 

Ciente de seu papel perante a sociedade, o Sindifiscal-ES, 
por meio da Revista Essencial – publicação oficial da entidade 
–, traz um importante alerta na matéria de capa desta 
edição: apenas gastar menos não é a solução. Tal análise é 
imprescindível, num momento em que tramita no Congresso 
a PEC 241, rebatizada de PEC 55, cuja proposta é estabelecer o 
teto de dispêndios do governo. Porém, somente essa medida 
é insuficiente e só teria condições de ser bem-sucedida caso 
seja também sancionada a PEC 186/2007, que prevê formas 
mais eficientes de arrecadação, eliminando, em grande parte, a 
evasão de divisas e as fraudes que incorrem em não pagamento 
de impostos e outros encargos.

Por sinal, “sonegação e corrupção andam de mãos dadas”. 
É o que declara o presidente da Fenafisco, Manoel Isidro dos 
Santos Neto, em entrevista na qual defende um ordenamento 
mais justo de obrigações tributárias e um pacote de ações que 
combatam os crimes relacionados ao não cumprimento dessas 
responsabilidades.

A escassez hídrica e as novas normas do uso da água, a mudança 
do panorama político com as eleições municipais e a posse dos 
prefeitos vencedores nas urnas, a revolução tecnológica imposta 
pela Internet das Coisas e a opinião de nossos articulistas são outros 
destaques deste número que você tem em mãos.

Boa leitura e um feliz 2017!
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Além da PEC 55
Corte de gastos parece ser a palavra de ordem 
da economia nacional. Mas somente essa 
ferramenta, prevista na PEC 55, antes PEC 241, 
não surtirá efeitos para que as contas públicas 
entrem nos eixos. Por isso, o governo tem de 
lançar mão de uma outra proposta, a PEC 186, 
que eleva a arrecadação e a torna mais justa, 
apontam especialistas. 
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VISITANDO 42

Uma arrecadação justa e eficiente 
deve ser sempre prioridade na 
política econômica inteligente. 
Ignorá-la é uma conduta de 
manutenção do cenário de 
crise. É o alerta 
do presidente 
da Fenafisco, 
Manoel Isidro 
dos Santos 
Neto, que 
enfatiza ainda: 
“Corrupção 
e sonegação 
andam de mãos 
dadas”.

A escassez hídrica aperta as 
regras para o consumo de água. 
Com implantação prevista 
para 2017, a cobrança pelo uso 
desse bem público será imposta 
a quem capta diretamente de 
rios, lagos ou lençóis freáticos, 
entre eles proprietários rurais 
e empresas. Veja como estão as 
rodadas de conversações dos 
comitês do Estado.

A nova fase da revolução tecnológica 
já começou. E, nesse cenário, o 
conceito de rede chega a níveis 
surpreendentes com a Internet das 
Coisas. Em um mundo cada vez mais 
conectado, a atividade dos Fiscos 
também sai beneficiada em várias 
frentes, entre elas a verificação 
tributária da movimentação de cargas.

A urna na balança. As eleições municipais traçam um novo cenário 
político do Espírito Santo, que certamente trará impacto também na 
área econômica. “Essencial” traz os números que marcaram o pleito de 
2016, que adotou normas mais rígidas para a entrada de recursos nas 
campanhas. Uma nova realidade que surge.
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GASTAR MENOS  
NÃO É A SOLUÇÃO
Política tributária do Brasil está
 defasada e privilegia os mais ricos

E stamos em um período de 
turbulência para os orçamentos 
domésticos e do poder público. 
O dinheiro que entra nos 

caixas nem sempre é suficiente para 
cobrir todas as despesas. Enquanto 
os preços de produtos e serviços 
sobem, os salários permanecem 
iguais, com uma variação anual que, 
muitas vezes, sequer repõe a inflação 
passada e, na iniciativa privada, 
depende de consenso entre patrões 
e empregados. Mesmo para os 
empresários a situação não é simples. 
Cai a renda do trabalhador, cai a 
intenção de compra. 

Em nosso microuniverso - casa, 
empresa - sabemos bem o que 
fazer em situações adversas. Não 
adianta apenas cortar gastos, e 
nem todos podem ser cortados, já 
que alguns são primordiais para 
a sobrevivência da família e da 
empresa. É preciso achar novas 
formas de monetizar as finanças, 
quer seja por meio de um segundo 
emprego ou uma nova possibilidade 
de negócio, quer seja fazendo um 
mea culpa e observando para aonde 

vai o dinheiro – e, claro, estancando 
a sangria. Mas a comparação entre as 
finanças domésticas, empresariais e 
do poder público pode ser muito rasa 
em relação ao atual cenário que se 
desenha, com a possível aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 241, agora, no Senado, batizada 
de PEC 55. 

Segundo Ricardo Lodi Ribeiro, ex-
presidente do Sindicato Nacional dos 
Procuradores da Fazenda Nacional 
(Sinprofaz) e atual diretor da Faculdade 
de Direito da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ), usa-se 
muito a ideia de que, em momento 
de dificuldade, todos têm que apertar 
os cintos. Mas nem todos apertam na 
mesma medida, ressalta ele. 

“A comparação que fazemos com 
a administração de um orçamento 
doméstico, em que um chefe de família, 
não tendo receitas para dar conta de 
todas as despesas, não tem outra saída a 
não ser cortar despesas, é infeliz, pois o 
chefe de família, ao contrário do Estado, 
não tem condições de estabelecer 
as regras relativas à distribuição de 
despesas, à fixação de valor de moeda 
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e todas as demais regras que presidem ganhos e 
perdas dentro da sociedade. Mas, mesmo que assim 
fosse, se falássemos de uma família, o critério que 
foi proposto, seria como um pai que tira o filho da 
escola, que corta o plano de saúde da vovó, para 
manter os seus direitos de viajar duas vezes por ano 
para a Europa e se hospedar nos melhores hotéis, 
mantendo seu padrão de vida inalterado.”

Se em nossas casas a matemática é simples 
– ganhar mais e gastar menos –, quando vamos 
para as instâncias superiores, para o setor público, 
a história é mais complicada e entra na jogada a 
possibilidade e o poder sobre a própria economia. 
Diante desse cenário, é preciso olhar de perto as duas 
possibilidades de mudanças nos caixas que estão em 
tramitação no governo. As PECs 55/2016 e 186/2007 
(que confere autonomia financeira e funcional 
às fiscalizações tributária e trabalhista, em níveis 
nacional, estadual e municipal) são absolutamente 
diferentes, mas extremamente complementares. 
Enquanto a primeira propõe a redução dos gastos 
públicos, cortando receita para setores-chaves da 
economia, a segunda permeia formas mais eficientes 
de arrecadação, eliminando em grande parte a 
evasão de divisas e a sonegação de tributos. 

Lodi avalia, no entanto, que apenas congelar os 
gastos primários é uma iniciativa seletiva, que não 
contempla todos os atores da economia, ou seja, 
nem todos vão pagar a conta. “Não é um aperto de 
cinto geral, mas uma tendência que se vê no mundo, 
com austeridade seletiva”. Isso foi visto na União 
Europeia, segundo ele, com péssimos resultados.

Ricardo Lodi Ribeiro avalia que a discussão 
em torno da PEC 55, ex-PEC 241, é uma das mais 
importantes para o poder público neste momento 
e precisa ser vista com muita clareza. “Ela institui 
um teto para os gastos com despesas primárias do 
Governo Federal. As despesas primárias da União, ou 
seja, todas, exceto aquelas destinadas ao pagamento 
da dívida pública, ficarão nos patamares de 2016, 
corrigidas apenas monetariamente. Assim se 
estabelece uma narrativa de que vivemos um caos 
nas finanças públicas e que esta é a única solução 
para trazer o Brasil de volta para o caminho do 
crescimento”, explica.

O ex-presidente do Sinprofaz avalia que quando 
temos um diagnóstico errado, os caminhos trilhados 
não serão os mais corretos. Segundo ele, usa-se 
o discurso de que, nos últimos anos, houve uma 
explosão dos gastos públicos no Brasil. No entanto, 
continua Lodi, já foi demonstrado que o país, ao 
longo dos últimos 20 anos, não teve essa explosão 
dos gastos públicos. “Pelo contrário. Tivemos uma 
evolução dos gastos públicos compatível com o 
crescimento da economia brasileira”, afirma ele. 

FISCALIZAÇÃO EFICIENTE
Se congelar as despesas não é a solução mais 

eficaz, a PEC 186 pode trazer luz ao fim do túnel. 
Basicamente, a PEC propõe a fiscalização mais 
eficiente e independente do poder econômico. 
Ela trata das normais gerais e da autonomia das 

“Evidentemente que apertar o cinto num 
ambiente onde se adota um dos sistemas 
tributários mais injustos do planeta é difícil de 
convencer. Somos um dos poucos países onde 
lucros e dividendos não são tributados, onde 
juros sobre capital próprio são deduzidos”
Ricardo Lodi Ribeiro,  
ex-presidente do Sinprofaz e atual diretor 
da Faculdade de Direito da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro 
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administrações tributárias no país. Na prática, 
isso significa que a sonegação vai diminuir e a 
fiscalização ficará mais criteriosa. E isso é positivo 
para todos. Quando um consumidor compra uma 
camiseta ou um pacote de arroz, ele paga impostos. 
Esses tributos deveriam ir para o caixa do governo 
que, pela ética, seria revertido em benefícios para 
a população. Mais escolas, mais hospitais, mais 
serviços de qualidade. Mas se o empresário que 
fabricou ou “atravessou” aquele produto sonega, 
esse dinheiro some. Na prática, você paga por um 
serviço e não leva o prometido. “É um instrumento 
para combater a sonegação, corrupção e o trabalho 
escravo no Brasil”, explica o deputado federal Décio 
Lima (PT-SC), autor da proposta.

Ricardo Lodi avalia que os problemas que 
o país vive hoje estão no campo da receita. 
Com desonerações fiscais que não trouxeram 
crescimento econômico, com a concessão de 
subsídios para financiamento a setores que não 
precisam e que não geram perspectivas de alavancar 
o crescimento econômico. 

“O resultado que vimos foi o exaurimento do 
Tesouro para estimular que empresários investissem 
em nosso país. Evidentemente que apertar o cinto 

num ambiente onde se adota um dos sistemas 
tributários mais injustos do planeta é difícil de 
convencer. Somos um dos poucos países onde lucros 
e dividendos não são tributados, onde juros sobre 
capital próprio são deduzidos. Onde o patrimônio 
e a renda são subtributados. Vemos, todos os dias, 
o discurso de que a carga tributária do Brasil é a 
maior do mundo. Não é verdade. A carga tributária 
do Brasil é compatível com países de economia do 
mesmo tamanho. É compatível com a média da 
União Europeia. O que diferencia o Brasil desses 
países não é a carga tributária, mas sua divisão.  
O Brasil se tornou um paraíso fiscal para os 
detentores do capital e do patrimônio”.  

Essa lógica, segundo Lodi, faz com que seja preciso 
tributar pesadamente consumidores e trabalhadores. 
“Essa lógica não precisou ser enfrentada num 
período em que era possível crescer e distribuir 
renda, sem mexer em privilégios. Mas essa mágica 
só é possível em momentos de grande crescimento, 
que não se reproduzirão para sempre. A austeridade 
seletiva não é o único caminho a trilhar. É preciso ter 
coragem de enfrentar os graves problemas do Brasil 
e perceber que, sem isso, não dá mais para se manter. 
O dilema é entre o status social e os privilégios. 

EVOLUÇÃO DO DÉFICIT NAS CONTAS PÚBLICAS

NÚMEROS

Fonte: Tesouro Nacional

2014

R$ 17,24  
bilhões

Déficit de

2015

R$ 114,98 
bilhões

Recorde de

2016

R$ 170 
bilhões

A previsão é de  
um rombo de até

(o pior resultado  
da história)

2017

R$ 139 
bilhões,

Estimativa de  
déficit fiscal de

mesmo com a  
aprovação da PEC 55
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E o Congresso caminha para a manutenção dos 
privilégios, com a lógica de que se gastou demais 
com despesas sociais no passado”.

A PEC 186, que é uma saída para o imbróglio 
financeiro que o país enfrenta, nada mais é do que a 
Lei Orgânica para Auditores Fiscais de Tributos. Ela 
confere às administrações tributárias federais, de 
Estados e municípios a autonomia administrativa, 
financeira e funcional. Também batizada de “PEC 
da eficiência”, a proposta, que está em análise 
desde 2007 na Câmara Federal e está pronta para 
apreciação em Plenário, irá, na prática, aumentar a 
arrecadação dos governos, sem onerar ainda mais os 
cidadãos. Se todos pagam sua parcela da dívida, as 
parcelas ficam menores. 

“Essa emenda é fundamental para que se 
estabeleça um marco regulatório do Fisco e se dê 
início ao processo de modernização do Estado 
brasileiro”, considera o autor da PEC 186/2007. 
Segundo Décio Lima, “a emenda abre espaço para 
a discussão da Lei Orgânica do Fisco e para a 
valorização dessa categoria, que é um patrimônio da 
República”.

A PEC 186/2007 acrescenta os parágrafos 13 e 
14 ao artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a administração pública direta e indireta, 
em qualquer dos poderes. Com a proposta, o 
deputado federal catarinense espera contribuir 
para a Reforma Tributária, “acabando com a guerra 
fiscal entre estados e municípios”. A emenda prevê 
ainda a promulgação de uma Lei Complementar 
que estabelecerá as normas gerais aplicáveis à 
administração tributária da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dispondo também 
sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos 
cargos de suas carreiras específicas e assegurando 

autonomia administrativa, financeira, orçamentária 
e funcional às administrações tributárias, 
evidenciando, assim, a necessidade de uma LOF (Lei 
Orgânica do Fisco), tanto no âmbito federal, quanto 
para as unidades federativas.

COMBATE À CORRUPÇÃO
O impacto positivo da PEC 186 vai além da 

arrecadação e é uma ferramenta também contra a 
corrupção que assola o país. Em maio, o Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
(Sindifisco) divulgou nota sobre a atuação dos 
funcionários do Fisco na Operação Lava-Jato. 
Gravações divulgadas na ocasião pelo juiz Sergio 
Moro mostravam Luiz Inácio Lula da Silva em 
conversa com o então ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa, sobre as investigações conduzidas pela 
Receita no Instituto Lula. 

“O Sindifisco Nacional vem a público dizer 
que a Receita Federal e os auditores fiscais agem 
institucionalmente, investigando o que precisa ser 
investigado, sem perseguir ou beneficiar quem quer 
que seja”, dizia o comunicado.

Nesse cenário, o Sindifisco destacou o trabalho 
da Receita Federal, internacionalmente reconhecida 
como um órgão de excelência do serviço público 
federal, e defendeu a aprovação de legislação 
específica para a categoria. “Para aperfeiçoar ainda 
mais a atuação republicana da Receita Federal, 
espera-se que seja aprovada no Congresso Nacional 

“Essa emenda é fundamental para que se 
estabeleça um marco regulatório do Fisco e 
se dê início ao processo de modernização do 
Estado brasileiro” 
Décio Lima (PT-SC), autor da PEC 186/2007

CAPA
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a PEC 186, que garante a autonomia funcional do 
órgão e cria a Lei Orgânica para os auditores fiscais, 
com as garantias necessárias para o exercício 
independente do cargo”.

FAZENDO ECONOMIA
Se, de um lado, a PEC 186 prevê maior eficiência 

na arrecadação, de forma que ela fique mais justa 
a todos os contribuintes, de outro, a PEC 55 propõe 
a redução dos gastos públicos, um casamento 
perfeito para colocar as contas em ordem. A ideia é 
reequilibrar as contas governamentais e viabilizar a 
recuperação da economia. Para que se dimensione a 
gravidade da situação, hoje a dívida bruta do governo 
supera os 70% do Produto Interno Bruto (PIB). Sem 
qualquer modificação nas contas, esse percentual 
poderá chegar aos 132,5%, em 2026. Uma conta 
totalmente inviável e que agravaria extremamente a 
crise financeira que já assola o país. 

A proposta de emenda constitucional prevê um 
teto para os gastos públicos por 20 anos, a partir 
de 2017, com a possibilidade de revisão da regra a 
partir do décimo ano de vigência. Pela medida, os 
gastos públicos totais serão reajustados com base 
na inflação oficial do ano anterior. Na Câmara, 
a PEC tramitou com o número 241 e, no Senado, 
ganhou o número 55.

ESTOPIM ACESO
Se 2016 foi o ano em que a bomba dos gastos 

estourou, o estopim já estava aceso há tempos. Este 
ano foi o terceiro seguido em que as contas não 

fecharam, ou seja, desde 2014, o país tem fechado o 
caixa no vermelho. 

Em entrevista à jornalista Miriam Leitão, o 
presidente da República, Michel Temer, disse,  
em outubro, que a PEC 241, se aprovada, poderá ser 
revista daqui a “quatro, cinco ou seis anos”,  
a depender da situação do país.

“Fixamos 20 anos, que é um longo prazo, com 
revisão em dez anos. Mas eu pergunto: não se pode 
rever daqui a quatro, cinco, seis anos? De repente, o 
Brasil cresce, aumenta a arrecadação e não pode se 
modificar isso? Pode. Propõe-se uma nova emenda 
constitucional que reduza o prazo de dez anos para 
quatro ou cinco”, disse Temer. 

Sobre a questão do orçamento da saúde e da 
educação, o presidente disse que o limite para os 
gastos não é definido por área e que a intenção do 
governo é priorizar essas áreas. “Diferentemente 
do que se pensa, o que ocorre é o seguinte: o teto é 
global, para as despesas, em geral. Não é um teto 
para a educação, um teto para a saúde, um teto 
para a cultura e um teto para a justiça”, esclareceu 
Temer. “Então, quando dizemos que será revisável a 
cada orçamento apenas pela inflação, não significa 
que não pode ser além da inflação. Nosso horizonte 
é prestigiar a saúde, a educação e o investimento. 
Veja que criamos um setor especial de concessões e, 
eventualmente, privatizações, exatamente para gerar 
emprego”, completou.

Quanto à aprovação da proposta no Senado, o 
governo ainda está em articulação. Em meados de 
novembro, o presidente recebeu senadores da base 
aliada para um jantar no Palácio Alvorada, a fim de 
buscar apoio para a aprovação da matéria. 

A PEC foi encaminhada pelo Executivo ao 
Congresso Nacional e aprovada em dois turnos pela 
Câmara dos Deputados. No Senado, a Comissão 
de Constituição e Justiça aprovou, no início de 
novembro, sem emendas, relatório favorável à PEC, 
que agora segue para o Plenário da casa.

MANIFESTAÇÕES
Se por um lado há pressa no governo para a 

aprovação da PEC 55, por outro, várias manifestações 
em diversas cidades do país exigem mais discussão 
em torno das medidas. Entre os argumentos dos 
manifestantes, há o de que a proposta vai tanto 
desmontar o serviço público – em especial saúde, 
infraestrutura, ação social e educação –, quanto tirar 
direitos dos trabalhadores. 

“Para aperfeiçoar ainda mais a atuação 
republicana da Receita Federal, espera-se 
que seja aprovada no Congresso Nacional a 
PEC 186, que garante a autonomia funcional 
do órgão e cria a Lei Orgânica para os 
auditores fiscais”
Comunicado do Sindifisco
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GADGETS

APARELHO ENCONTRA OBJETOS PERDIDOS
Um novo gadget promete ser um grande parceiro para os 
“esquecidinhos de plantão”. Parecido com um chaveiro, 
o Trak Taag é uma etiqueta de identificação Smart, 
desenvolvida para ajudar o dono a não esquecer objetos 
pessoais e alertá-lo quando eles não estão por perto. 
O aparelho, que pode ser conectado a malas e chaves, 
é bastante econômico e também conta com um botão 
programável que pode localizar o celular, disparar alarmes, 
fazer ligações e gravar áudio ou vídeo. 

CONTROLE COMANDA CAIXAS DE SOM, LUZES E CÂMERAS
Um controle remoto smart capaz de interagir com uma 
grande variedade de dispositivos. Essa é a proposta do 
Sevenhugs, um projeto que busca ir além do controle 
universal para operar TVs, caixas de sons, luzes e câmeras 
em um mesmo aparelho. Com o gadget, é possível que os 
usuários possam regular a geladeira smart da Samsung, bem 
como o sistema de iluminação Hue da Philips. Para usar o 
dispositivo, basta direcionar o controle para o alvo,

IMPRESSORA QUE QUASE CABE NO BOLSO
Os avanços tecnológicos parecem não ter fim, afinal, se já não 
bastassem as impressoras em 3D, agora estão vindo por aí as 
impressoras portáteis, que podem caber dentro do próprio 
bolso. A inovação, chamada de Mini Mobile Robotic Printer, 
cabe na palma da mão e se move no papel, despejando tinta nos 
locais indicados pelo software. O pequeno dispositivo móvel foi 
criado pela empresa israelense Zuta Labs e funciona por wi-fi, 
sendo compatível com sistemas iOS, Android, Windows,  
OS X e Linux. Pré-encomendas: www.zutalabs.com.

ACTION CAM GARMIN ULTRA 30 CHEGA AO BRASIL
A Garmin, empresa fabricante de câmeras de ação, 
lançou no mês de novembro o seu mais novo modelo de 
action cam, a Garmin VIRB Ultra 30, capaz de filmar em 
resolução Ultra HD 4K. O aparelho, que conta com funções 
interessantes, como controle por voz e tela touch de LCD, 
é vendido por R$ 3.299,00. À prova d’água, o VIRB Ultra 
30 realiza filmagens em 4K com 30 quadros por segundo e 
vem equipado com GPS e sensores de alta precisão.
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MONITOR DOBRÁVEL PODE SER LEVADO PARA QUALQUER LUGAR
Ideal para quem gosta de assistir filmes e séries em qualquer 
lugar, o monitor SPUD de 24 polegadas vem chamando a atenção 
na internet por ser dobrável. O aparelho, que pode ficar em um 
tamanho mais compacto, conta com uma mecânica interna 
parecida com a de um guarda-chuva, integrando um pequeno 
projetor na parte traseira. O SPUD oferece adaptador wireless, 
entrada USB e conector HDMI, podendo ser entregue no Brasil com 
preço a partir de US$ 349,00. 

FACEBOOK TESTA FERRAMENTA DE BUSCA DE EMPREGO
O Facebook está testando uma ferramenta que promete 
concorrer diretamente com o LinkedIn. A ideia é que as 
empresas possam anunciar vagas sem precisar sair da rede 
social, o que permitirá uma aproximação ainda maior entre 
candidatos e recrutadores. A nova seção, chamada de Jobs 
(empregos) se encontra em fase de testes, nas páginas das 
empresas, para que possam divulgar ofertas de trabalho, bem 
como receber currículos. Os dados do usuário serão enviados 
para o recrutador por meio do Facebook Messenger. 

PLAYSTATION VR IMPRESSIONA COM BONS JOGOS
Considerado como uma nova forma de jogar no PS4, o Playsta-
tion VR possibilita que os jogadores possam participar do game, 
“entrando” neles como personagens principais. Apresentando 
dimensões que se encaixam em qualquer tipo de cabeça, o 
PS VR vem com pontos ajustáveis, tanto na parte da frente 
quanto atrás, além de um interior acolchoado, que proporciona 
conforto para os usuários. Existem pelo menos mais de 30 jogos 
disponíveis no mercado, que garantem muita diversão e diver-
sas missões especiais para os jogadores. 

APPLE APRESENTA NOVOS MODELOS MACBOOK PRO
A Apple apresentou, no final do mês de outubro, os novos 
modelos da linha MacBook Pro com telas de 13 e 15 pole-
gadas. Dentre as novidades está o Touch Bar, que funciona 
como uma tela retina sensível ao toque, com recursos exclu-
sivos na parte superior do teclado. O aparelho “mais barato” 
sai por R$ 11.499,00 ou por R$ 13.899,00 com a Touch Bar; 
enquanto que o modelo mais avançado - o MacBook Pro 
2016 15” – vem com preços que chegam até R$ 21.299,00. 



14

A REVOLUÇÃO DA 
“INTERNET 
DAS COISAS”  
Interação entre objetos
 e internet poderá 
aprimorar a 
fiscalização tributária

TECNOLOGIA
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U ma nova revolução tecnológica 
está chegando com tudo e 
promete mudar completamente 
a forma como você interage 

com o mundo e com os objetos ao seu 
redor. É a “internet das coisas” (do 
inglês Internet of Things – IoT), que 
está levando a conexão a praticamente 
tudo que temos à nossa volta, como 
eletrodomésticos, itens da casa, 
equipamentos públicos da cidade, os 
produtos que consumimos e o que mais 
os desenvolvedores identificarem como 
potencial mercado para a criação de 
novas tecnologias para essa interação.  

Essa mudança não começou agora. 
Na verdade, trata-se de um sonho 
antigo dos amantes da tecnologia, que 
vem se tornando possível graças aos 
avanços tecnológicos que permitiram 
a redução de processadores, baterias e 
outros itens de hardware a preços mais 
acessíveis, tornando tudo mais viável 
comercialmente.

Um exemplo simples disso 
(e que já está popularizado nas 
residências) é a Smart TV. Hoje, os 
televisores não apenas exibem a 
programação tradicional, como 
também permitem interação com 
o usuário e acesso à internet para 
a exploração de aplicativos como o 
Netflix, rodam arquivos de computador 
– como fotografias, vídeos e música 
– e apresentam outros recursos que 
antigamente passavam bem longe dos 
aparelhos de TV convencionais. 

“Internet das coisas” é uma maneira 
de colocar equipamentos e elementos 
não necessariamente de computador 
dentro do conceito de tecnologia. Sua 
geladeira ou seu carro podem estar 
conectados à internet, mesmo sem 
serem computadores, por exemplo. 
Há muitas possibilidades”, afirmou 
o auditor fiscal da Receita Estadual e 
professor universitário de Sistemas de 
Informação, Jocelino Antônio Demuner. 

Na Secretaria da Fazenda, ele 
trabalha com interface entre tributos 
e tecnologia e defende que a internet 
das coisas poderá ajudar o Estado 

O QUE É?  
“Internet das Coisas” é uma revolução tecnológica em curso, que 
está acontecendo rapidamente graças ao avanço e ao barateamento 
da alta tecnologia, que permite sua viabilidade comercial. É uma nova 
relação entre as pessoas e os objetos que as cercam. Os objetos 
passam a ser inteligentes e interativos, conectados à internet, das 
mais diversas formas possíveis.  

CIDADES INTELIGENTES 
A internet das coisas está permitindo a ascensão das “cidades 
inteligentes”, que usam a tecnologia para melhorar a gestão 
pública e facilitar a vida dos cidadãos. Alguns exemplos são 
redes de semáforos interconectados que trabalham de maneira 
simultânea para melhorar o fluxo da cidade a partir dos comandos 
de uma central; a possibilidade de pagar tributos e serviços, como 
estacionamento rotativo via celular; postes com conexão wifi para os 
cidadãos, etc. 

CASAS INTELIGENTES 
Analistas de tecnologia acreditam que, no futuro, todos os 
eletrodomésticos e outros itens das residências serão automatizados 
e controlados via smartphone. Muitos desses equipamentos, como 
geladeiras, cafeteiras e panelas inteligentes, já existem no mercado, 
mas seu uso ainda não é maciço. 

NA INDÚSTRIA 
A internet das coisas está proporcionando o que já é chamado 
de Nova Revolução Industrial. O desenvolvimento de soluções 
tecnológicas para aprimorar processos industriais e da agroindústria 
é considerado um forte mercado em expansão, como tratores 
autônomos que não precisam de pessoas para conduzi-los, por 
exemplo. 

NA ÁREA FISCAL  
A conexão de todas as mercadorias que circulam pelo país à 
internet, por meio de identificadores individuais por radiofrequência 
(RFid), permitirão o seu rastreamento e, com isso, uma fiscalização 
mais eficaz para a tributação do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), com o auxílio de unidades 
espalhadas pelo Estado que fariam essa verificação. Essa 
fiscalização poderia inibir a sonegação de forma mais eficiente e 
aumentar a arrecadação tributária. 
 
NA MEDICINA  
São inúmeros os recursos que a internet das coisas pode oferecer 
para ajudar a medicina a tratar ou salvar a vida das pessoas. 
A interatividade dos equipamentos com a internet pode dar 
mais liberdade àqueles cujos problemas de saúde requerem 
monitoramento constante, como diabéticos – que usariam alguma 
peça de roupa ou objeto que checasse sempre sua glicemia –, ou, 
no caso dos cardiopatas, que enviasse a frequência cardíaca dos 
pacientes direto para seus cardiologistas, por exemplo.  

ENTENDA 
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a ampliar sua rede de fiscalização, por meio da 
identificação de cada um dos produtos ainda na 
indústria, com tags que identificam e transmitem 
informação por radiofrequência (RFid), o que poderá 
inibir, de maneira mais eficiente, a sonegação e 
ampliar a arrecadação do Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS). Por exemplo, ao se 
identificar algum tipo de contradição entre os dados 
coletados e as informações fornecidas a respeito 
daquela carga transportada, a Receita decide se deve 
ou não fiscalizar aquele contribuinte.  

“A tendência é que a internet das coisas amplie 
nossa obtenção de dados e nos dê condições de tomar 
melhores decisões, considerando que os postos fiscais 
de fronteira foram fechados há alguns anos. A tag pode 

“A gente acha que essas coisas estão 
distantes, mas estão muito mais próximas do 
que se imagina”
Luciano Raizer, presidente do Sindinfo

ser colocada em todas as cargas e mercadorias, para 
que possamos fazer um melhor acompanhamento 
dessa movimentação”, explicou Demuner. 

O consultor em tecnologia Gilberto Sudré conta que 
a internet das coisas não é uma ideia nova,  
mas finalmente está se tornando viável, a partir do 
processo de miniaturização dos itens tecnológicos, 
permitindo que as pessoas possam ter acesso aos 
dispositivos de qualquer lugar, de maneira portátil, 
e também que essas ferramentas possam ser 
incorporadas aos objetos que antes não tinham essa 
finalidade de interação por meio da internet.   
“A ideia é antiga, mas não era viável com a tecnologia 
do passado. Os processadores e as memórias eram 
muito caros, e reduzir seus tamanhos ficava mais caro 
ainda. Os softwares e a capacidade de armazenamento 
também não eram bons”, contou Sudré. 

Para o presidente do Sindicato das Empresas 
de Informática do Espírito Santo (Sindinfo-ES), 
Luciano Raizer, a internet das coisas está cada vez 
mais presente e a tendência é vivermos em um 
mundo seguidamente mais conectado, com carros 
autônomos, que dirigem sozinhos, equipamentos 
urbanos inteligentes, que facilitem a vida nas cidades 
– como aplicativos que ajudem os carros a buscar 
vagas de estacionamento –, predominância de 
compras pela internet e acessórios de monitoramento 
da saúde, que poderão dar mais liberdade e 
segurança às pessoas que sofrem de patologias como 
doenças cardíacas, diabetes e outras que exigem 
monitoramento constante da saúde. 

“A gente acha que essas coisas estão distantes, mas 
estão muito mais próximas do que se imagina.  
Já temos carros autônomos sendo desenvolvidos no 
Brasil e o mundo vai ficar cada vez mais tecnológico,  
à medida que se identifique a necessidade de conectar 
as coisas”, apontou Raizer, prevendo um futuro 
“superconectado” cada vez mais próximo. 

GOOGLE GLASS  
Os “óculos inteligentes” do Google foram considerados 
um marco na internet das coisas. Para muitos críticos 
da área de tecnologia, o Google Glass foi lançado 
antes da hora, ainda não estava pronto e, por isso, 
foi considerado um fracasso. A gigante da tecnologia 
suspendeu as vendas do produto e o mandou de volta 
para o laboratório. Suas funções eram semelhantes 
às de um smartphone: tinha conectividade com a 
internet, era capaz de filmar e fotografar por comandos 
de voz, enviava mensagens instantâneas e fazia 
videoconferências.  

CARROS AUTÔNOMOS  
Há quem acredite que, em um futuro não muito 
mais distante, todos os veículos que transitam nas 
ruas vão dirigir de maneira autônoma e com grande 
interatividade por meio da internet. O objetivo é 
eliminar a possibilidade de falha humana e garantir um 
trânsito mais seguro e confortável para os usuários. 
Na Califórnia já existem carros autônomos do Google 
circulando pelas ruas e todos os acidentes registrados 
envolvendo esses veículos foram causados por falha 
humana, a maioria por batidas na traseira. 

ALGUNS EXEMPLOS  

TECNOLOGIA

Fonte: especialistas consultados
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ARTIGO

A outra face do  
“ajuste fiscal” capixaba

A crise financeira brasileira, com 
destaque para a situação fiscal 
dos estados, é um dos sinais mais 
inequívocos dos efeitos danosos da 

recessão econômica que assola o país desde 
o segundo trimestre do ano de 2014, quando 
houve um recuo de 1,2% do PIB em relação 
aos três meses imediatamente anteriores.

Desde lá, o PIB recuou mais 3,8%, em 
2015, e as estimativas apontam para um 
novo recuo da ordem de 3,3%, em 2016. Isso 
nos conduz a uma retração econômica para 
os níveis de atividade que tínhamos no ano 
de 2011, ou seja, perdermos cinco anos de 
esforço produtivo da sociedade brasileira, 
em face desse retrocesso econômico.

Diante desse preocupante cenário, o 
governo do estado deveria fazer o “dever de 
casa”, qualificando a despesa, mas, também, 
recompondo a sua receita pública, seja 
por meio do efetivo combate à sonegação 
tributária, estimada em torno de R$ 5 
bilhões ao ano, conforme constata o Fisco 
do Estado em operações antifraude, seja por 
meio da revisão da política de concessão de 
benefícios fiscais, que em 2016 projeta uma 
renúncia fiscal da ordem de R$ 1,06 bilhão. 
Afinal, não se concebe um ajuste verdadeiro 
sem que se ataquem os dois braços da políti-
ca fiscal: receita e despesa pública.

Nesse segmento, quando nos detemos na 
situação fiscal do Espírito Santo, verifica-
mos que o propagado “ajuste fiscal” das 
contas públicas estaduais revela algumas 
situações preocupantes. Isso porque os fatos 
apontam que se limitou a um corte drástico 
dos investimentos públicos, fazendo com 
que o estado se tornasse um cemitério de 
obras inacabadas, totalizando 109, segundo 

informações do próprio governo, e uma 
política de arrocho salarial que impõe, aos 
servidores públicos, perdas que ultrapas-
sam 22% do seu poder de compra, conside-
rando a evolução do IPCA. 

Fora isso, não temos ciência de nenhuma 
outra medida significativa tomada pelo atu-
al governo para a promoção do equilíbrio 
intertemporal das contas públicas.

No mesmo período, a principal fonte de 
financiamento do orçamento estadual, a 
receita do ICMS, teve uma queda real de 
mais de 6%, sem que fosse tomada qual-
quer medida de reversão dessa tendência. 
Pelo contrário, o governo se encarregou 
de enviar para a Assembleia Legislativa 
dois projetos de lei que convalidavam os 
benefícios fiscais existentes, convertendo-se 
nas Leis n.º 10.550 e 10.568, ambas de 2016, 
abrindo mão, dessa forma, de uma receita 
tributária da ordem de R$ 4,3 bilhões, ao 
longo do quadriênio 2015-2018.

Ademais, adotou como medida de cap-
tação de novos recursos uma operação de 
crédito junto ao Banco do Brasil no valor 
de R$ 250 milhões, que, na verdade, trata-
se de uma nova dívida, em vez de buscar 
recuperar créditos tributários por meio de 
ações de inteligência fiscal e mecanismos de 
equalização tributária dos setores econômi-
cos do estado. 

Com isso, fica evidente que se trata de 
um “ajuste” ao qual nem todos são chama-
dos a dar a sua parcela de contribuição, 
revelando-se que são poupados do sacrifício 
necessário os que usufruem de fraudes 
fiscais para lucrar com a concorrência 
desleal e os que mais receberam benesses 
do governo.

“Os estados deveriam 
fazer o “dever de 
casa”, ajustando as 
suas despesas, mas, 
também, recompondo 
a sua receita pública, 
seja por meio do efetivo 
combate à sonegação 
tributária, seja por 
meio da revisão da 
política de concessão 
de benefícios fiscais”

EUSTÁQUIO  
FRANCISCO XAVIER
é auditor fiscal da Receita 
Estadual do Espírito San-
to. Graduado em Direito, 
com especialização em 
Direito Tributário e Gestão 
Fazendária. Exerceu o 
cargo de coordenador de 
fiscalização e supervisor 
regional da Receita Esta-
dual do Espírito Santo. 
Atualmente é diretor de 
Comunicação do Sindi-
fiscal. Foi presidente da 
Associação dos Auditores 
de Tributos Estaduais do 
Espírito Santo - AFITES.   
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MANOEL ISIDRO 
DOS SANTOS NETO
M ais do que cortar os gastos públicos, 

uma política econômica inteligente 
precisa de formas eficientes e justas na 
metodologia de arrecadação tributária. 

Para que se chegue a esse casamento perfeito, 
é necessário um Fisco forte e com autonomia, 
segundo o presidente da Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Manoel Isi-
dro dos Santos Neto. O primeiro passo já foi dado 
em direção a isso. A Fenafisco trabalha com uma 
proposta batizada de “pacote antissonegação”. A 
ideia é tornar os Fiscos municipais, estaduais e 
federal livres de influências externas que possam, 
de uma forma ou de outra, atrapalhar ou tornar 
a cobrança de tributos menos igualitária. Nesta 
entrevista, Santos Neto fala ainda da importância 
de profissionais qualificados trabalhando no setor, 
e critica as indicações políticas para uma área-

chave da economia. Ele afirma ainda que corrup-
ção e sonegação andam de mãos dadas, já que a 
sonegação alimenta o “caixa dois” das campanhas 
políticas. É um dinheiro que deveria ser usado em 
escolas, hospitais e estradas e que toma um desti-
no totalmente inapropriado. 

A FENAFISCO TRABALHA, HOJE, COM A PROPOSTA  
DE UM PACOTE ANTISSONEGAÇÃO. QUAIS SÃO ESSAS 
MEDIDAS E COMO ELAS VÃO IMPACTAR NO ORÇAMENTO 
PÚBLICO E DO CIDADÃO?

O “pacote antissonegação” ainda está sendo defi-
nido. Fizemos dois eventos para discuti-lo e, agora, 
estamos reunindo a categoria fiscal para que todos 
possam opinar e formatar a ideia. Temos em mente 
que a responsabilidade desta proposta não pode ficar 
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Presidente da Fenafisco defende que, junto com o corte de gastos,  
é preciso tornar a arrecadação de impostos mais eficiente e justa
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“Hoje, as instituições tributárias 
não têm condições de combater 

efetivamente a sonegação”

somente com os Fiscos estaduais, municipais, federal, 
previdenciário ou do trabalho. A abrangência tem 
que ser maior e envolver outras esferas, como o 
Ministério Público, o Judiciário e a Polícia Federal. 
 É uma grande responsabilidade e merece ser tra-
balhado com todas as instituições. Alguns pontos, 
claro, já estão em discussão. Um deles é dotar as ins-
tituições tributárias de autonomia, nos moldes da 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 186. Seria 
um caminho. Hoje, as instituições tributárias não 
têm condições de combater efetivamente a sonega-
ção. Há deficiências na estrutura por conta da falta 
de independência dos auditores fiscais e, também, 
porque os órgãos responsáveis não têm autonomia 
financeira ou orçamentária e, até mesmo, padecem 
de dificuldades quando se fala nas verbas de custeio. 
As condições de trabalho dos profissionais são 
precárias. Em alguns Estados, o quadro de profissio-
nais é insuficiente para dar conta do trabalho. Com 
todos esses problemas, como podemos combater 
a sonegação fiscal de forma certeira e eficiente? É 
preciso ter em mente que, mais do que combater a 
sonegação, estamos promovendo a justiça fiscal e 
evitando a concorrência desleal. Isso é crucial para 
fazer uma economia forte. Eu afirmo, com convic-
ção, que a maior parte dos cidadãos brasileiros são 
bons contribuintes, não sonegam. Podem até errar 
na aplicação tributária, mas o fazem sem maldade. 
Os sonegadores são minoria, mas afetam direta-
mente aqueles que trabalham corretamente. Eles 
promovem a concorrência desleal e contribuem 
para o fechamento de muitas empresas. É impossí-
vel concorrer com alguém que não paga impostos 
corretamente. Há um outro ponto importante: a 
elisão fiscal, que é a arte de pagar menos impostos 
utilizando as brechas da legislação, que nem sempre 
são legais. É fato que alguns governos oferecem be-
nefícios fiscais a empresários e empresas por meio 
dessa brecha. Isso até oferece um aspecto de legali-
dade, já que o contribuinte tem o aval, a autorização 
do governo para pagar uma carga tributária menor. 
A tese, na maior parte das vezes, é que essa diminui-
ção nos impostos vai atrair empresas para o Estado. 
Mas não é bem assim. Muitas vezes, esse aval passa 
a ser um instrumento político para captação de re-
cursos para campanhas eleitorais e, na prática, traz 
muitos prejuízos para os bons contribuintes. 

DE QUE FORMA SURGE ESSE PREJUÍZO PARA  
OS BONS PAGADORES?

Aqueles que contribuem com somas vultosas 
para campanhas eleitorais são prestigiados pelo 
governo. É simples. Esses empresários e empresas 
passam a ter a possibilidade de diminuir a carga 
tributária por serem contribuintes de campanha, 
enquanto os outros empresários não têm essa 
vantagem. Na prática, isso é predador, contribui 
para o fechamento de empresas em todos os Esta-
dos. E o Espírito Santo não é diferente. Chegam as 
empresas transnacionais, gigantescas, e são con-
templadas com todo tipo de benefício fiscal pelos 
governos. E com a ameaça de que, se o benefício 
não sair, elas buscam outros locais. E aí surge a 
concorrência predatória, aquela que quebra o con-
corrente, muitas vezes, micro e pequenos empre-
sários, donos de mercados, mercearias, padarias, 
que são os grandes geradores de empregos no país. 
Essas empresas familiares são as que mais empre-
gam e quebram por causa das empresas que vêm 
de fora, com concorrência predatória, em virtude 
dos benefícios. 

NEM MESMO OS CONSUMIDORES  
GANHAM NESTE JOGO, NÃO É?

Não, claro que não. As grandes podem diminuir 
o preço no início, para falir a concorrência, mas 
depois aumentam. E esse aumento não vai para os 
cofres públicos, para virar escola ou hospital, mas 
para a margem de lucro. Quer dizer, na prática, 
continuamos pagando o imposto no preço da 
mercadoria, mas esse imposto não vai para aonde 
deveria, e sim, para o bolso do empresário. E essa 
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“Nosso objetivo é que a carga 
tributária seja isonômica, que todos 
paguem o mesmo percentual. Se não 

for assim, estamos diante de uma 
injustiça tributária” 

é uma das propostas do pacote: rever os benefícios 
fiscais em todo o país. Não queremos acabar com 
todos. Seria hipocrisia. Até porque há empresas 
que são interessantes para os Estados. Elas criam 
empregos, geram renda, há investimento. Não é o 
benefício a essa empresa que estamos atacando, 
mas aquele que, em vez de ajudar o Estado, está 
ajudando os políticos de plantão. Se a empresa for 
predatória, que vá para outro canto se instalar. 
Agora, se ela gerou empregos, gerou investimen-
tos no território, beneficia a região, que cresce e 
progride no seu entorno, ela não vai ser atacada. 
Ela deve ser defendida. São empresas parceiras dos 
Estados e dos cidadãos. Eu garanto que só essa ação 
já aumentará, e muito, a arrecadação dos Estados. 
Muitas empresas vão fugir, mas serão aquelas que 
já não contribuíam em nada para o Estado. Aquelas 
que deixavam uma arrecadação pífia e ainda não 
contribuíam para o entorno e para a população. 

 

A SONEGAÇÃO ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA À CORRUPÇÃO. 
PODEMOS NOTAR QUE, ESPECIALMENTE NESTE MOMENTO QUE 
O PAÍS ESTÁ PASSANDO, COM A LAVA JATO, O SETOR PRIVADO 
ESTAVA INTIMAMENTE LIGADO AO PODER PÚBLICO, E POR 
MEIOS ILÍCITOS... 

Sim, corrupção e sonegação andam de mãos 
dadas. A sonegação alimenta o “caixa dois” de cam-
panhas políticas, por meio do dinheiro que deixa 
de ser recolhido para o Estado. Esse dinheiro que o 
empresário sonega e não repassa aos cofres públi-
cos alimenta o caixa dois, alimenta a corrupção. 

 

A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DEPENDENTE DO 
EXECUTIVO PODE SER CONSIDERADA UMA ARMADILHA PARA 
O CONTRIBUINTE?

Hoje, as administrações tributárias sofrem com 
ingerências externas. Tem muita gente palpitando. 
Aí no Espírito Santo, uma lei possibilitou que o 
Governo do Estado colocasse gente de fora para 
ocupar a chefia da Secretaria da Fazenda. Quer 
dizer, empresários, advogados e contadores podem 
assumir a estrutura da administração fazendária. 
Que fique claro que não estou acusando nenhum 
profissional de fora que ocupa esses cargos. Mas 

se até profissionais qualificados, treinados, com 
experiência, já têm dificuldades para trabalhar 
nessa atividade de combate à sonegação, imagina a 
dificuldade para profissionais de fora, não qualifi-
cados, alguns deles representando o poder econô-
mico que o Fisco autua e precisa alcançar? E não 
é apenas o Espírito Santo que padece desse mal, 
dessa ingerência e falta de autonomia. Há vários 
Estados na mesma situação. Por isso lutamos, de 
forma nacional, por essa autonomia. Dou como 
exemplo o Ministério Público. Não queremos uma 
estrutura igual, mas semelhante nos parâmetros 
constitucionais, democráticos e republicanos. 
Hoje, o Ministério Público não sofre mais com a in-
gerência externa e tem feito um trabalho brilhan-
te de combate à corrupção. Queremos a mesma 
autonomia para combater a sonegação. Queremos 
autonomia para fazer um trabalho que garanta 
estradas, saúde, escolas, saneamento e infraestru-
tura de qualidade para a população. Tem que ficar 
claro que o sonegador é um criminoso em série. 
Quando alguém morre na fila do hospital, quando 
as pessoas permanecem analfabetas por falta de 
escolas ou professores, quando há um acidente por 
falta de estrutura nas estradas, quando as pessoas 
morrem infectadas por conta da falta de sanea-
mento público, quem sonega tem uma parcela de 
culpa, porque essas tragédias ocorreram por conta 
não apenas da corrupção, mas também da sonega-
ção, nascedouro da corrupção. 

PERCEBEMOS QUE MUITAS PESSOAS TÊM A IDEIA ERRADA DE 
QUE, EM UM PAÍS EM QUE HÁ CORRUPÇÃO, A SONEGAÇÃO É 
NORMAL, É ACEITA. 

Falta consciência às pessoas. E não são só em-
presários que dizem isso, muitos de nós falamos 
a mesma coisa quando precisamos, por exemplo, 
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pagar o Imposto de Renda. “Para que vou pagar 
alguma coisa, se os ladrões vão roubar tudo?” Isso 
é falta de consciência cidadã. Precisamos estar 
cientes de que a cidadania tem dois paralelos ca-
minhando juntos. O primeiro é a obrigação. Todo 
cidadão precisa contribuir financeiramente para 
que o Estado tenha condições de desempenhar 
suas políticas. O segundo paralelo é o direito de co-
brar por isso. Na prática, não existem direitos sem 
deveres. Se quero ter o direito à educação, saúde 
e saneamento, não posso desprezar minha cota
-parte de contribuição para o Estado, que é quem 
deve e vai me proporcionar tudo isso. E é também 
minha obrigação cobrar a aplicação direita e justa 
desses recursos, por meio dos legisladores. São eles 
que aprovam as leis tributárias, dizendo quais são 
minhas obrigações. Por conta dessa consciência de 
que pagar imposto é ruim, temos que apostar tam-

bém na educação fiscal. Nosso projeto antissone-
gação tem também esse viés, de educar o cidadão 
para o exercício pleno da cidadania. Esse processo 
é demorado – afinal, temos que mudar toda uma 
cultura, uma consciência que já está arraigada na 
mente da população. 

COMO O SENHOR JÁ DISSE, O PACOTE ANTISSONEGAÇÃO 
PRECISA SER TRABALHADO. QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS?

Primeiro, vamos realizar alguns eventos con-
vidando várias instituições, como o Judiciário, o 
Ministério Público, Receitas Federal, Previdenci-
ária e do Trabalho. O debate começou nos Fiscos 
estadual e distrital. E agora queremos ampliar o de-
bate junto aos Fiscos municipais e federal. Depois 
de discutirmos a proposta, vamos levar o debate 
para o Congresso Nacional e para as Assembleias 
Legislativas. O objetivo desse pacote é fomentar o 
debate para alertar a sociedade sobre as adminis-
trações tributárias no país, o que elas vivenciam, 
o que dificulta o combate à sonegação. Com essas 
medidas, vamos potencializar esse combate e, con-
sequentemente, aumentar a arrecadação dos entes 
federados, sem aumentar ou criar impostos. Basta 
combater a sonegação. 

E ISSO VAI TORNAR A ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MAIS 
JUSTA TAMBÉM PARA O CIDADÃO?

Claro. Se hoje a carga tributária está elevada, em 
torno de 35%, ela está muito mais alta para quem 
está suportando todo o seu peso. O levantamento 
do montante da carga tributária é calculado 
levando em conta o valor arrecadado no ano e o 
Produto Interno Bruto (PIB). É feita uma correlação 
entre esses dois números e chega-se aos 35%, no 
caso. Mas tem gente que paga mais do que isso, até 
50% de impostos, enquanto outros pagam 30%, 
20%, 15%, 10% de carga tributária. É injusto. Nosso 
objetivo é que a carga tributária seja isonômica, 
que todos paguem o mesmo percentual. Se não for 
assim, estamos diante de uma injustiça tributária, 
que é o que acontece hoje no país. Nossa carga não 
é alta. Ela é injusta. Nem todos pagam igual. Uns 
pagam quase 50%, outros, quase nada. Nosso 
principal objetivo, repito, é que todos paguem a 
mesma coisa. Isso, sim, é justo.  
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N o dia 10 de novembro, o Sindicato do Pes-
soal do Grupo de Tributação, Arrecadação 
e Fiscalização do Estado do Espírito Santo 
(Sindifiscal-ES) promoveu o Seminário Viva 

Bem a Idade que Você Tem. Realizado na sede 
social do sindicato, em Vila Velha, o evento faz 
parte do projeto de ações específicas para aposen-
tados e pensionistas, implantado pela diretoria do 
Sindifiscal-ES.

O encontro foi organizado pela Diretoria de 
Aposentados e Pensionistas e teve como objetivo 
proporcionar momentos de reflexão e interação, 
mostrando que independentemente da idade, o 
importante para que se alcance uma boa qualidade 
de vida é adquirir hábitos saudáveis, cultivar a von-
tade de viver, manter-se bem informado e interagir 
com as pessoas.

Além dos filiados do sindicato, o seminário con-
tou com a participação do grupo de dança do Cen-
tro de Convivência da Terceira Idade de Maria Ortiz, 
que contagiou a todos os presentes, colocando-os 
para dançar. A palestra ficou por conta do professor 
de artes cênicas Ronaldo Ferreira dos Santos.

A Unimed também marcou presença no evento. 
A operadora aferiu a pressão arterial e verificou o 
nível de glicose dos participantes, que receberam 
ainda orientações médicas.

Sindifiscal-ES promove Seminário  
Viva Bem a Idade que Você Tem
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ROMBO DA PREVIDÊNCIA 
É UMA FALÁCIA 
Ao contrário do que se pensa, ocorre um superávit do sistema
previdenciário, alinhado a um sistema de mercado

O propalado déficit previdenciário, uma das 
justificativas para adoção da PEC 55, antiga 
PEC 241, não existe de fato. O que ocorre, 
na realidade, para os economistas que 

estudam a questão, é um superávit do sistema 
previdenciário, chegando a alcançar a cifra de R$ 
1,2 bilhões.  A distorção ocorreria no cálculo do 
propalado déficit previdenciário, que não é baseado 
nos preceitos da Constituição Federal de 1988, 
que estabelece o arcabouço jurídico do sistema de 
seguridade social. 

Em sua tese de doutorado, com o título “A falsa 
crise da seguridade social no Brasil: uma análise 
financeira do período 1990-2005”, a pesquisadora 
Denise Gentil afirma, em detalhes, que ocorre uma 
enorme farsa contábil, divulgada e assimilada 
há mais de 15 anos, gerando um suposto déficit 
ou, minimamente, um erro de interpretação dos 
dispositivos constitucionais.

De acordo com Denise Gentil, trata-se de 
uma conta que simplifica a questão, pois há 
outras fontes de receita da Previdência que não 
são registradas, como a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins),  a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) e a receita de concursos de 
prognósticos. Esses cálculos são expressamente 
garantidos no artigo 195 da Constituição Federal, 

VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS  
DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Idade mínima: o Governo adotará a idade mínima de  
65 anos, tanto para homens quanto para mulheres.

Aumento do tempo de contribuição: cogita-se, pela 
proposta, que o tempo mínimo de contribuição pode 
aumentar para 40 anos.

Unificação de regras dos regimes de previdência:  
os quadros efetivos da União, Estados, Municípios  
e Distrito Federal podem aderir ao Regime Próprio  
de Previdência Social (RPPS).

Revisão das regras para pensões: redução do valor  
das pensões por morte em até 30% do valor integral.

Acúmulo de benefícios: regras mais rígidas para  
que pessoas possam receber mais de um benefício  
da Previdência.

Uniformidade das regras para homens e mulheres: 
discutir a necessidade de uniformizar as regras entre 
os gêneros. A tendência é que, se houver uma idade 
mínima, ela seja a mesma para ambos, e se for mantida 
a aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo 
mínimo também seja o mesmo para os dois.

Na falta de um pronunciamento formal, essas são as 
principais medidas divulgadas pelos órgãos de imprensa.
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mas têm sido mascarados categoricamente no 
transcorrer dos anos. 

“O cálculo do resultado previdenciário leva em 
consideração apenas a receita de contribuição ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),  
que incide sobre a folha de pagamento, diminuindo 
dessa receita o valor dos benefícios pagos aos 
trabalhadores”, comenta a professora, em entrevista 
publicada no jornal da Universidade Federal do  
Rio de Janeiro (UFRJ).  

É necessário ressaltar que a Previdência é parte 
integrante do sistema mais amplo d e seguridade  
social, composto ainda por saúde e assistência social,  
e primordial ao sistema de proteção social previsto 
pela Constituição Federal de 1988. “A visão dominante 
do debate dos dias de hoje, entretanto, frequentemente 
isola a Previdência do conjunto das políticas sociais, 
reduzindo-a a um problema fiscal localizado,  
cujo suposto déficit desestabiliza o orçamento geral”, 
comenta Denise Gentil. 

A professora complementa dizendo ainda que se 
o déficit ocorresse de fato, não justificaria prejuízos 
para a população, pois o Estado definiu que fossem 
amparadas as pessoas em idade avançada e também 
no desemprego, em caso de doenças, na invalidez 
ocasionada por acidente de trabalho e no momento 
da maternidade. Em suma, as pessoas que estão 
inviabilizadas para trabalhar e, consequentemente, 
gerar renda para seu sustento mínimo. 

“É da mais alta relevância entender que a 
Previdência é muito mais que uma transferência 
de renda a necessitados. Ela é um gasto autônomo, 
quer dizer, é uma transferência que se converte 
integralmente em consumo de alimentos, de serviços, 
de produtos essenciais e que, portanto, retorna das 
mãos dos beneficiários para o mercado, dinamizando  

a produção, estimulando o emprego e multiplicando  
a renda”, afirma a pesquisadora. 

Para ela, os benefícios da Previdência têm um 
relevante papel para fomentar a economia. “O baixo 
crescimento econômico de menos de 3% do PIB (Produto 
Interno Bruto), do ano de 2006, seria ainda menor 
se não fossem as exportações e os gastos do governo, 
principalmente com Previdência, que isoladamente  
são equivalentes a quase 8% do PIB”, comenta.

A auditora fiscal e coordenadora da organização 
brasileira Auditoria Cidadã da Dívida, Maria  
Lucia Fattorelli, concorda com Denise Gentil,  
pois a seguridade social, que compõe a Previdência,  

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
A dívida pública explicaria as tentativas de implemen-
tação da chamada reforma da Previdência. “A crescente 
exigência de recursos para o pagamento de juros e 
amortizações da chamada dívida pública sangra o 
orçamento público em todos os níveis (federal, estadual 
e municipal) e tem servido de justificativa para a implan-
tação de reformas neoliberais, especialmente as suces-
sivas reformas da previdência, que retiram cada vez mais 
direitos dos trabalhadores”, afirma Maria Lúcia Fatorelli.

Para Maria Lúcia, que participou ativamente dos tra-
balhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a 
dívida brasileira, o resultado é um enorme custo social: 
o “peso” da dívida é transferido diretamente para a 
sociedade, em particular para os mais pobres, tanto por 
meio do pagamento de elevados tributos incidentes 
sobre tudo o que consomem, quanto pela ausência 
ou insuficiência de serviços públicos a que têm direito 
– saúde, educação, assistência social, previdência – e, 
ainda, entregando patrimônio público mediante as pri-
vatizações e a exploração ilimitada de riquezas naturais, 
com irreparáveis danos ambientais, ecológicos e sociais.

“Não é por acaso que, ao longo dos últimos anos, os 
ataques à Previdência Social têm se multiplicado no 
mesmo ritmo em que se multiplicam os montantes des-
tinados à dívida pública e crescem os planos privados de 
previdência”, afirma a estudiosa da área.

Além disso, a dívida pública é ocasionada por mecanis-
mos financeiros que atuam tanto na origem, como no 
crescimento contínuo, conforme foi apurado pela Audito-
ria Cidadã da Dívida no Brasil e em várias partes do globo. 
No chamado “Sistema de Dívida”, ao contrário de aportar 
recursos, a dívida pública é um esquema para transferir 
recursos, prioritariamente para o setor financeiro. 

“Não corresponde ao acúmulo de recursos recebidos 
por meio de empréstimos tomados por entes públicos 
(governos federal, estaduais, municipais ou empresas 
estatais), como a maioria das pessoas acredita”, conclui 
a autora do livro “Auditoria da Dívida Externa”.

“A visão dominante do debate dos dias  
de hoje (...) isola a Previdência do conjunto  
das políticas sociais, reduzindo-a a um 
problema fiscal localizado, cujo suposto 
déficit desestabiliza o orçamento geral” 
Denise Gentil, Doutora em Economia 
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é altamente superavitária. Para complementar, Maria 
Lúcia afirma que o cenário de crise que enfrenta o país 
serve para justificar a chamada reforma da Previdência.

“O falacioso déficit é encontrado quando se 
compara apenas a arrecadação da folha (deixando 
de lado todas as demais contribuições sociais) com a 
totalidade dos gastos com a Previdência, fazendo-se um 
desmembramento que não tem amparo na Constituição 
e nem possui lógica, pois são os trabalhadores os 
maiores contribuintes da Cofins”, alerta.

A sobra de recursos na Seguridade Social foi de R$ 55,1 
bilhões, em 2010; R$ 76,1 bilhões, em 2011; R$ 83,3 bilhões, 
em 2012; R$ 78,2 bilhões, em 2013; e R$ 53,9 bilhões, 
em 2014, de acordo com dados oficiais da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip).

“O reiterado superávit da seguridade social deveria 
estar fomentando debates sobre a melhoria da 
Previdência, da assistência e da saúde dos brasileiros. 
Isso não ocorre devido à prioridade para o pagamento 
da dívida, mediante a desvinculação das receitas 
desses setores para o cumprimento das metas de 
superávit primário, ou seja, a reserva de recursos para 
o pagamento da dívida pública”, afirma Maria Lúcia.

Para a coordenadora da Auditoria Cidadã da 
Dívida, além do engodo do discurso de déficit, medidas 
como a cobrança de contribuição previdenciária dos 
aposentados e pensionistas; a manutenção do fator 
previdenciário; a criação de fundos de previdência 
complementar dos servidores públicos; o fim do 
direito dos aposentados e pensionistas do setor público 
à paridade salarial com os servidores da ativa;  
o aumento da idade para aposentaria, dentre outras, 
têm enfraquecido a Previdência Social.

Como consequência, impulsionam os trabalhadores 
para os chamados fundos de pensão privados.  
O risco, porém, é que esses mecanismos não oferecem 
garantias a benefícios futuros, pois são regidos por 
regras de mercado e sempre correm o risco de não 
sobreviver financeiramente. Para ela, a Previdência 
Social é colocada como vilão por setores econômicos 
interessados em aviltar parcela crescente do 
orçamento público e, ainda, levar para fundos  
privados as contribuições dos trabalhadores.

“Os interesses do mercado financeiro têm sido 
plenamente atendidos, pois, na prática, se multiplicam 
os fundos de previdência privada, enquanto avança  
a parcela do orçamento público destinada aos rentistas 
da dívida pública”, afirma. 

O QUE DIZ A PEC 55
A Proposta de Emenda Constitucional nº 241/55, que 
limita investimentos públicos essenciais e estratégicos, 
como em saúde, educação e assistência social, é tratada 
como prioridade pelo governo de Michel Temer.  
A votação da PEC 55 no Senado deve ocorrer até 13 de 
dezembro. A PEC 55 tem texto igual ao da antiga PEC 
241, que foi aprovada na Câmara em 25 de outubro. 
O texto ganhou um novo nome, em virtude de uma 
questão de organização do trabalho interno dos sen-
adores. Na realidade, os cortes ocorrerão em gastos 
financeiros como - além da previdência - em saúde e 
educação, e não em fatores financeiros, como juros e 
amortização da dívida federal.

“O falacioso déficit é encontrado quando 
se compara apenas a arrecadação da 
folha (deixando de lado todas as demais 
contribuições sociais) com a totalidade dos 
gastos com a Previdência, fazendo-se um 
desmembramento que não tem amparo na 
Constituição e nem possui lógica”
Maria Lucia Fattorelli, coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida
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ARTIGO

Fragilização da auditoria fiscal:  
a quem interessa essa Receita?

N a minha mente, está muito clara a 
lembrança da campanha governa-
mental que, utilizando a imagem 
de uma panela de barro recheada 

com o maior símbolo da nossa culinária, 
exibia o seguinte refrão: “O Espírito Santo 
tem duas receitas de sucesso: a da moque-
ca e a da Receita Estadual!”

Pareceu-me ser a forma encontrada 
para reconhecer o quão crucial a Admi-
nistração Tributária havia se tornado no 
processo de recuperação das finanças pú-
blicas capixabas, implementado naquele 
delicado momento da nossa história, com 
êxito ratificado pela consequente evolu-
ção meteórica da arrecadação tributária, 
em índices bem superiores ao pífio avan-
ço do nosso PIB, naquele mesmo período. 

Pois bem, esta não seria grande novida-
de para os agentes políticos que, a exemplo 
dos legisladores constituintes, reconhece-
ram a sua precedência e essencialidade, 
na figura de seus auditores fiscais, ao 
exercerem as atividades reservadas ao 
cargo, assegurando o bom funcionamento 
do Estado Brasileiro, conforme disposto 
nos incisos XVIII e XXII do artigo 37 da 
Constituição Federal.

Necessário também evidenciar outro 
importante comando constitucional, 
estabelecido no parágrafo 1º do artigo 145 
da CF, que atribui a esta mesma Admi-
nistração Tributária o dever de buscar a 
efetiva capacidade contributiva do  
sujeito passivo, quando da cobrança do 
tributo devido.

Daí a premência de que fossem imple-
mentadas medidas efetivas no sentido  

do seu fortalecimento institucional,  
principalmente no que diz respeito ao 
bom exercício desta auditoria fiscal, 
subordinando-a, exclusivamente, à norma 
tributária e pautando suas ações na má-
xima qualificação, com o devido embasa-
mento técnico e científico.

Contudo, no Espírito Santo passou a 
ocorrer o inverso, numa crescente deca-
dência na relação per capita de auditores 
fiscais por contribuintes, com origem no 
altíssimo grau de evasão desses profissio-
nais, agravada pela elevada insatisfação 
dos remanescentes, em razão da mais 
baixa valorização funcional de todo o ter-
ritório brasileiro, com reflexos na queda 
do índice de robustez das contas públicas, 
pondo em risco a salubridade do ambien-
te de negócios para os empreendedores 
que, mesmo em meio às crises, persevera-
rem cumprindo as suas obrigações fiscais.

Esse, aliás, é o lado mais cruel na fragili-
zação imposta à Administração Tributária 
capixaba, pois os que bem exercem suas 
atividades econômicas acabam sendo as 
maiores vítimas desse contrassenso cons-
titucional, resultando na exacerbação da 
concorrência desleal, em razão do decrés-
cimo na sensação de risco dos que inten-
tam descumprir a norma tributária.

Desandou assim a Receita capixaba de 
sucesso, faltando ao “chefe de cozinha” 
constatar que manter os melhores ingre-
dientes não representa custo, mas sim 
um necessário investimento em favor dos 
negócios, cabendo lutarmos para conven-
cê-lo do contrário, com vistas à reversão 
desse quadro.

MAURO DESERTO BRAGA 
é auditor fiscal da Receita 
Estadual desde julho de 
1984, graduado em Ciên-
cias Contábeis, especialis-
ta em Direito Tributário.   

“Pareceu-me ser a 
forma encontrada para 
reconhecer o quão 
crucial a Administração 
Tributária havia se 
tornado no processo 
de recuperação das 
finanças públicas 
capixabas”
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I nstituído em 2009 por meio da Lei nº 14.662, 21 de se-
tembro é o Dia do Auditor Fiscal. A data foi escolhida 
por conta da comemoração ao Dia de São Mateus, 
santo que em vida foi arrecadador de tributos. O 

exercício da sua profissão exigia rígidos controles, que se 
refletiam na formulação do documentário contábil.

Para celebrar a data, foi realizada uma sessão solene 
na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
(Ales). Promovido pela deputada Janete de Sá (PMN), 
o evento homenageou os 101 Auditores que pediram 
exonerações dos cargos em comissão e renúncia de 
mandatos das turmas de julgamento. 

Em seu pronunciamento, ela parabenizou a categoria.  
“Essa homenagem se dá a uma categoria que é decisiva 
para o fortalecimento e o crescimento do Espírito Santo 
e que tem esse reconhecimento nessa Casa. O pagamento 
de toda a máquina pública, inclusive dos servidores, é 
feito a partir do recolhimento dos tributos, por meio do 
trabalho grandioso e profissional dos auditores fiscais. A 
atuação deles é de extrema relevância para equalizar as 
despesas sem prejudicar os investimentos necessários ao 
crescimento e à formação de empregos”, disse a deputada.

A presidente do Sindifiscal-ES, Zenaide Maria Toma-
zelli Lança, também falou aos presentes. “Esta Assem-
bleia, que sempre se manteve vigilante dos seus deveres 
constitucionais, deve responder às tentativas de coopta-
ção do Governo do Estado, demonstrando que está apta, 
como sempre esteve, a cumprir o seu papel de fiel da 
balança democrática e que se colocará em oposição ao 
arbítrio. Contra o arbítrio as vozes da Democracia devem 
se juntar e apontar os limites constitucionalmente 
estabelecidos, como valorizar a administração tributá-
ria e respeitar as prerrogativas dos auditores fiscais da 
Receita Estadual”, afirmou.

Maria Teresa de Siqueira Lima, presidente da Asso-

Sessão solene para celebrar o Dia do Auditor Fiscal
ciação dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do 
Espírito Santo (Afites), mencionou a importância da 
categoria. “Nós, auditores fiscais, servidores de uma car-
reira específica, somos essenciais ao desenvolvimento 
do Estado porque somos responsáveis pela arrecadação 
da receita pública, garantidora dos projetos e funções 
sociais estaduais.”

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, represen-
tante da Federação Brasileira de Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais (Febrafite), apoiou as considera-
ções da presidente da Afites e da deputada. “O Fisco, 
como disse a deputada Janete, é essencial ao funciona-
mento do Estado, pois não há Estado sem arrecadação 
de tributos. O pacto social e o fiscal dependem um 
do outro. A Fenafisco espera que essa evidência seja 
reconhecida e oriente as ações do governo no trato das 
questões que afetam a categoria fiscal do Espírito Santo 
neste momento.”

A representante da Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fenafisco), Gabriela Vitorino de 
Sousa, falou sobre a importância da autonomia do seg-
mento. “A administração tributária precisa conquistar 
autonomia funcional, orçamentária, administrativa e 
financeira. Nós não podemos estar nas mãos dos gover-
nos. O nosso cargo não é do governo, é do Estado. Nós 
somos essenciais ao funcionamento dele.”

Em nome dos homenageados, Adson Thiago de Oli-
veira reforçou o papel do auditor fiscal. “A atividade do 
auditor fiscal está na essência do funcionamento do Es-
tado, posto que não é possível a existência de um sem o 
suporte do outro. Conformamos uma autêntica relação 
de mutualismo necessária. Isso se concretiza à medida 
que não se admite o funcionamento do Estado sem os 
recursos necessários ao financiamento de suas ações. 
Fisco, braço forte do Estado a serviço da sociedade.”

O evento em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal ocorreu no dia 21 de 
setembro, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales)

NO PONTO
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VIVA MELHOR

Para manter o bem-estar e a qualidade 
de vida, nada melhor do que ter uma 
boa noite de sono. De acordo com um 
estudo feito pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 40% da população 
brasileira afirmam ter problemas para 
dormir, classificando o sono com de 
má qualidade. Um problema que pode 
ser justificado por diversos distúrbios, 
como bruxismo e apneia do sono, e que 
por muitas vezes é intensificado devido 
a algumas “armadilhas” dentro do 
quarto, como luzes acesas, temperatura 
inadequada, além de colchões e 
travesseiros de má qualidade. 

Que é impossível ser feliz sozinho, isso todo mundo sabe. Afinal, qual 
a graça de passar por essa vida sem ter alguém com quem desfrutar 
de bons momentos? A felicidade é maior quando compartilhada 
com familiares, parceiros(as) e amigos, e serve de combustível para 
enfrentar os problemas do cotidiano. As amizades verdadeiras ainda 
contribuem para aumentar a imunidade do seu organismo, ajudando 
a prevenir doenças e aumentando, inclusive, a expectativa de vida. 

Se você se sente cansado, com dores 
no corpo e desconcentrado, fique 
atento: esses podem ser sintomas do 
estresse. Além de ser responsável pelo 
surgimento de doenças como gastrite e 
úlcera, também pode influenciar para 
os quilinhos a mais, conforme aponta 
uma pesquisa do Instituto Weizmann, 
de Israel. Segundo o estudo, o cérebro 
produz uma proteína chamada UCN3, 
que aumenta a fome e diminui a 
sensação de saciedade. Fique esperto!

NÃO DEIXE DE CUIDAR 
DA PELE NESTE VERÃO
Durante o verão, aumentam as atividades realizadas 
ao ar livre e, por conta disso, é preciso estar atento 
para os efeitos da radiação solar, que incide com 
mais intensidade sobre a Terra, aumentando o risco 
de problemas na pele. Além do filtro solar, que é 
imprescindível, vale a pena investir em chapéus e roupas 
de algodão, que ajudam a reter cerca de 90% da radiação 
UV, diferentemente dos tecidos sintéticos, que retêm 
apenas 30%. Aqueles que gostam de pegar uma praia não 
podem deixar de usar barracas, assim como os óculos de 
sol, que previnem cataratas e lesões à córnea. Se possível, 
evite a exposição solar entre 10h e 16h, principalmente 
no horário de verão. A sua pele agradece.

“ARMADILHAS” 
DO QUARTO PODEM 
PREJUDICAR O SONO

AMIZADES VERDADEIRAS FAZEM BEM À SAÚDE

ESTRESSE  INFLUENCIA
NOS QUILINHOS A MAIS
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Por mais as pessoas queiram viver por muito tempo, muitas 
delas ainda carregam consigo o medo da velhice. E já que não 
existe nenhuma fórmula mágica para interromper essa fase, que 
tal fazer com que ela seja a mais prazerosa e salutar possível? 
Para isso, certos hábitos podem começar a ser colocados em 
prática desde cedo, como a alimentação balanceada, que reduz a 
probabilidade de desenvolver diversas doenças no futuro. Ter um 
acompanhamento médico regular e um estilo de vida saudável 
também são fatores determinantes. Então, sempre busque 
fazer atividades físicas, para que o seu corpo esteja ainda mais 
fortalecido na velhice. 

CAPACETE
Se você não dá a devida 
importância para esse 
acessório, está mais do 
que na hora de mudar 

de ideia, pois o capacete 
é sinônimo de segurança, 

mesmo que você resolva só 
dar aquela voltinha no calçadão. 

E o mais legal disso tudo é que exis-
tem capacetes para todos os gostos, 
tanto nacionais quanto importados.

GARRAFA TÉRMICA 
Já que pedalar exige certo 

esforço físico, ainda mais 
se a atividade for feita 
de maneira intensa, 
vale a pena investir 
em uma garrafinha 

térmica para se hidratar 
nesse calor. Hoje em dia, 

muitas bicicletas já vêm 
com o suporte para garrafas 

de água, mas caso a sua ainda não 
tenha, que tal providenciar um?

SINALIZAÇÃO
Aqueles que gostam 
de andar de bicicleta 
à noite, seja em ruas 
movimentadas ou em 
estradas mais distantes, 
não podem deixar de 

usar sinalizadores, que 
devem ficar localizados na 

traseira e dianteira, além dos 
lados e nos pedais. Podendo piscar 

ou não (contanto que sejam refletores), 
esse acessório ajuda a alertar os outros 
motoristas.

BONS HÁBITOS SÃO 
DETERMINANTES PARA UM
 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

SE PREPARE PARA 
ANDAR DE “BIKE”

ANOTA AÍ

Um estudo publicado pela revista Diabetes Care, da American 
Diabetes Association, revelou que a prática da ioga pode ser 
considerada como uma ótima aliada para pessoas portadoras 
da diabetes tipo 2. A constatação foi feita por um grupo de 
cientistas da Índia, que analisou 123 adultos portadores da 
doença. E os que foram submetidos a essa prática (cerca de 60 
pessoas) não só perderam peso, como ainda mantiveram um 
nível estável de açúcar no sangue. As descobertas não sugerem 
que a ioga substitua outras formas de exercício, mas que seja uma 
coadjuvante no controle da doença.

IOGA: UM IMPORTANTE
COADJUVANTE NO CONTROLE 
DA DIABETES
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PASSANDO  
POR CIMA DA LEI

Governo do ES alterou legislação que exigia 
somente servidores efetivos na função de 
auditores, o que contraria a Constituição Federal 
e afronta o sigilo fiscal

ESPECIAL
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O ano de 2016 não está sendo fácil para os servidores 
do fisco estadual do Espírito Santo. Mesmo de suma 
importância para o combate à corrupção, o que envolve 
crimes de sonegação, contrabando e lavagem de dinheiro, 

os profissionais não têm sido valorizados pelo Estado. Desde 
2015 a categoria vem negociando diversas reivindicações ainda 
não atendidas, como a aprovação de uma Lei Orgânica da 
carreira e o preenchimento de quadros da Receita por meio 
da nomeação dos aprovados no último concurso, que ocorreu 
em 2013 e nomeou apenas 53 aprovados. Por lei, existem 580 
cargos de auditor fiscal na Receita, mas atualmente há apenas 
330 profissionais em atuação. Em contrapartida, a economia do 
Estado cresceu e hoje já são mais de 80 mil empresas. 

Também solicitam a reestruturação da carreira de auxiliar 
fazendário e transparência na divulgação de benefícios fiscais 
concedidos pelo governo, por meio da restauração do artigo 
145 da Constituição Estadual, que tornava transparente a 

renúncia fiscal que concede benefícios a 
setores empresariais. O artigo foi revogado 
pelo governo Paulo Hartung. Segundo 
o Sindicato do Pessoal do Grupo de 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização ( 
TAF) do Espírito Santo (Sindifiscal-ES), o 
governo do Estado vai abrir mão de cerca de 
R$ 4,2 bilhões, até 2019. 

De acordo com a entidade, o governo 
vem promovendo o sucateamento da 
administração tributária desde 2003, o que 
favorece a sonegação fiscal e alimenta a 
concorrência desleal com a prática de “caixa 
dois”, financiando a corrupção.

Para a fiscal de rendas do Estado de São 
Paulo, Luciana Grillo, a crise econômica tem 
sido motivo para uma postura equivocada 
dos agentes políticos responsáveis pela 
gestão fiscal. “Antes de proceder a uma 
análise criteriosa sobre renúncias fiscais e 
redefinições do sistema tributário, eles vêm 
mantendo o foco da crise nas despesas de 
pessoal, sustentando que o arrocho salarial 
de servidores seria a resposta para o controle 
efetivo da realização orçamentária, o que é 
uma visão equivocada. Os gestores devem 
conscientizar-se de que a sua verdadeira 
missão institucional não é fechar a folha de 
pagamento, mas sim melhorar a qualidade 
do gasto público, combater a bilionária 
sonegação fiscal e reduzir a vultosa dívida 
ativa tributária para enfrentar a crise 
econômica”, critica.

PARALISAÇÕES
Em resposta ao não atendimento às 

demandas, os auditores fiscais e auxiliares 
fazendários começaram a promover 
paralisações semanais, às quartas-feiras, 
de todas as atividades de tributação, 
arrecadação e fiscalização no Espírito 
Santo até que, em julho, fizeram uma greve 
geral por 10 dias. Em junho, 71 auditores 
fiscais que ocupavam cargos de chefia e 30 
auditores que atuavam como julgadores em 
primeira instância na Secretaria da Fazenda 
pediram exoneração de seus cargos, voltando 
às funções para as quais prestaram concurso. 
A entrega dos cargos foi uma resposta à 
política do governo de adotar medidas 
macroeconômicas voltadas apenas ao corte 
de despesas e à venda de ativos.

A atitude dos auditores foi pioneira 
e se tornou um exemplo para as demais 
categorias e sindicatos de todo o país.  
O ato recebeu moção de apoio da Fenafisco 
(Federação Nacional do Fisco Estadual e 
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“Os gestores devem conscientizar-se de que a sua verdadeira 
missão institucional não é fechar a folha de pagamento, 
mas sim melhorar a qualidade do gasto público, combater 
a bilionária sonegação fiscal e reduzir a vultosa dívida ativa 
tributária para enfrentar a crise econômica”
Luciana Grillo, agente fiscal de rendas do  
Estado de São Paulo 
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Distrital) e foi modelo de mobilização para  
o fisco paulista, Receita Federal e Controladoria-
Geral da União.

Segundo o diretor de Comunicação do SindifiscalES, 
Eustáquio Xavier, a categoria pede a reposição do 
quadro de funcionários e a valorização da carreira dos 
profissionais porque há um índice de 64% de evasão 
dos concursados. “No último concurso ocorrido em 
2013, foram nomeados 53 auditores, mas hoje só 34 
servidores continuam nos quadros do fisco”, diz. O 
diretor sustenta que a categoria chegou a uma situação 
limite e que a decisão de pedir a exoneração dos cargos 
em comissão e a renúncia de mandatos das turmas de 
julgamento representa o tamanho da indignação.

De acordo com ele, 79% dos auditores fiscais devem 
se aposentar até 2019 e a falta de valorização tem 
impedido que novos profissionais se estabeleçam 
na Receita Estadual. Eles ainda reivindicam a 
modernização da estrutura tecnológica, para melhorar 
programas e ações de combate à sonegação.

“O que se pretende é um piso remuneratório 
compatível com a realidade nacional para a 
carreira de auditor fiscal da receita estadual e o 
teto remuneratório de acordo com a Constituição 
Federal, o que já é exercido por 21 estados. No 
Espírito Santo, o limite remuneratório, conhecido 
como a política do abate teto, se aplica o subsídio do 
governador, o que conferiu ao chefe do executivo 
o poder de congelar seus próprios vencimentos, 
que sem as devidas correções inflacionárias já 
acumulam perdas de 47% à categoria. A aplicação da 
política afeta principalmente os servidores no final 
da carreira que não recebem nenhum subsídio ao 
exercer cargos gerenciais”, diz Xavier.

Em retaliação à entrega de cargos, o governador 
Paulo Hartung (PMDB) enviou à Assembleia Legislativa 
o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 015/2016 (que 
deu origem à Lei Complementar nº 832/2016), que 
permite a livre nomeação e exoneração para cargos 
em comissão, inclusive para os cargos de gerente 
tributário, regional e de fiscalização fazendária, que 
só poderiam ser ocupados por servidores de carreira 
concursados.  A matéria foi aprovada em apenas dois 
dias, com 18 votos favoráveis, uma abstenção e três 
contrários, dos deputados Euclério Sampaio (PDT), 
Janete de Sá (PMN) e Sérgio Majeski (PSDB). A Lei nº 
832/16 foi publicada no dia 25 de agosto, um dia após a 
aprovação. 

LEI INCONSTITUCIONAL 
Para as entidades representativas dos auditores 

fiscais, a legislação fere o artigo 37, inciso XXII, 
da Constituição Federal, segundo o qual as 

administrações tributárias da União, dos Estados,  
do Distrito Federal e dos municípios são 
consideradas atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado e “devem ser exercidas 
por servidores de carreiras específicas”, no caso, os 
auditores fiscais do quadro efetivo.

Diante do ato, o Sindifiscal-ES denunciou a matéria 
em várias instâncias, como no Ministério Público de 
Contas (MPC), Ministério Público Estadual e Federal, 
e impetrou mandado de segurança preventivo, a 
fim de impedir nomeação de profissionais de outra 
competência. A Confederação dos Servidores Públicos 
do Brasil (CSPB) também ajuizou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal 
Federal (STF), contra a lei. Para a CSPB, ao revogar os 
dispositivos das normas vigentes, com a anuência da 
Assembleia Legislativa, o governo colocou o Espírito 
Santo em situação jurídico-política inconstitucional.

A presidente do Sindifiscal-ES, Zenaide Tomazelli, 
afirma que, além de acabar com o sigilo fiscal e abrir 
precedentes para que outros estados copiem o modelo, 
provocando o sucateamento das secretarias de Fazenda 

DEPUTADOS CONTRÁRIOS À LEI
Janete de Sá (PMN)
“O projeto mexe com a estrutura 
organizacional da Fazenda, ferindo a 
Constituição, que determina que esses 
cargos sejam ocupados por auditores 
fiscais de carreira. Estão colocando na 
mão da iniciativa privada, que pode 

manipular a concorrência, os interesses do erário 
público, e isso é inconstitucional, o que acaba favore-
cendo a sonegação”

Euclério Sampaio (PDT)
“A atitude tomada pelo governo coloca 
em risco o sigilo fiscal de milhares de 
pessoas e empresas no Espírito Santo. 
A lei é inconstitucional, estão tirando 
cargos de atividades-fim para serem 
ocupados por comissionados. Fere o 
sigilo fiscal e põe em risco a manipu-

lação dos cargos, beneficiando grupos em detrimento 
da área da Fazenda. É a ingerência política no fisco”

Sérgio Majeski (PSDB)
“Mais uma vez o Legislativo se curva 
a um projeto do Executivo. Temos 
que parar de aceitar tantos projetos 
tramitando em regime de urgência. 
Um projeto como esse precisa ser 
amplamente discutido, e me causa 

estranheza a necessidade de se votar com tanta pressa”

ESPECIAL
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em todo o país, a lei acarretará aumento nas despesas 
com pessoal. Ao permitir a nomeação de candidatos 
sem vínculo com o setor público, os contratados 
poderão ser remunerados com o valor integral do cargo 
em comissão, uma vez que os servidores efetivos que 
exercem os cargos em comissão de chefia recebem, 
além da remuneração do cargo efetivo, gratificação 
equivalente a 65% do cargo em comissão.

Ela acrescenta que as empresas a serem fiscalizadas 
passarão a ser escolhidas e ações serão direcionadas 
para poupar e dar tratamento diferenciado a 
outros contribuintes, a partir do momento em 
que se colocarem pessoas estranhas ao serviço 
público em cargos de confiança na Sefaz. “Além de 
inconstitucional, afronta o Código Tributário Nacional, 
que tem status de lei complementar”, explica ela. 

A matéria foi motivo de repúdio e de várias 
manifestações contrárias durante o lançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa do Fisco, em agosto, 
na Câmara dos Deputados, que recebeu a denúncia 
pelas mãos do Sindifiscal-ES. Assinaram a moção de 
repúdio o Fenafisco, a Febrafite (Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais) e 18 
sindicatos estaduais. 

Para o presidente da Febrafite, Roberto Kupski, 
além de inconstitucional, é uma decisão equivocada 
do governo e que pode ter reflexos em outros estados, 
com prejuízos para a sociedade e para a categoria, ao 
colocar pessoas sem qualificação para gerenciar uma 
secretaria extremamente técnica. “Ingerência política 
não combina com atividade técnica, que é orientada, 
sempre, pelo princípio da legalidade”, disse.

Atendendo ao pedido do sindicato, o Ministério 
Público de Contas entrou com uma petição junto ao 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), pedindo a 
suspensão do trecho do Edital 03/2016, da Secretaria 
da Fazenda, que permite a contratação de candidatos 
não concursados para ocuparem cargos de chefia na 

área tributária e fiscal da Fazenda estadual. O edital foi 
publicado em 7 de outubro, com essa possibilidade.

Para o MPC, somente servidor público investido em 
cargo efetivo tem legitimidade para praticar os atos 
previstos nas atribuições dos cargos de chefe da Agência 
da Receita Estadual, subgerente fiscal, gerente tributário 
e gerente fiscal.

O órgão ministerial também pediu que o Tribunal 
de Contas reconheça a inconstitucionalidade da Lei nº 
832/2016, que serviu de base para o edital, e que seja 
negada a aplicação da norma. Para o MPC, as regras 
previstas no edital burlam o princípio do concurso 
público, violam a exigência constitucional de a 
administração tributária ser exercida por servidores 
de carreira específica, configuram ato antieconômico e 
ferem o instituto da indelegabilidade do poder de polícia, 
ao permitir que profissional com vínculo precário exerça 
fiscalização, que constitui atividade típica de estado. 

RENEGOCIAÇÃO 
Após tanto imbróglio, no dia 26 de outubro os 

servidores do Fisco estadual se reuniram, em assembleia, 
para avaliar as respostas do governo sobre a possibilidade 
de reabertura das negociações com a categoria. Depois 
dos debates, os servidores aprovaram, por maioria, a 
recondução de 10 auditores fiscais que ocupavam cargos 
de gerência na Receita e que haviam pedido exoneração 
da função. Essas 10 gerências são cargos estratégicos para 
que os serviços do fisco sejam executados. Com o retorno 
dos auditores aos cargos, o governo sinalizou que abrirá 
negociações com os servidores. 

“A categoria deu um voto de confiança ao governo 
e concedeu um prazo de 30 dias para que o Estado 
apresente uma agenda de marcação de reuniões para 
negociação”, explica a presidente do Sindifiscal-ES, 
Zenaide Tomazelli. Mas os auditores vão continuar 
firmes na defesa dos anseios da categoria, para que as 
demandas do fisco sejam atendidas.

“Além de inconstitucional, [a Lei nº 832/16] 
afronta o Código Tributário Nacional, que tem 
status de lei complementar”
Zenaide Tomazelli,  
presidente do Sindifiscal-ES



O NOVO CENÁRIO 
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ESPÍRITO SANTO 
O que as urnas 
mostraram nas eleições
municipais de 2016 
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“Será fundamental melhorar a eficiência da 
fiscalização tributária das prefeituras,  
mas sem inibir novos investidores com 
aumento de impostos” 
Antônio Machado, economista 

E m meio a uma das maiores 
recessões econômicas já 
vivenciadas pelo Brasil e sob 
os impactos de uma grave 

crise ética e política, com direito a 
impeachment presidencial e muitos 
“acordos” partidários na esfera 
federal, o processo eleitoral deste ano, 
que definiu prefeitos e vereadores 
nos 5.570 municípios do Brasil, 
desenrolou-se num cenário único.

As mudanças impostas pela 
minirreforma eleitoral - Lei Federal 
nº 13.165, promulgada em 29 de 
setembro do ano passado, alterando 
diversos artigos das Leis nºs 9504/97 
(Lei das Eleições), 9096/96 (Lei dos 
Partidos Políticos) e 4737/65 (Código 
Eleitoral) – levaram especialistas, nos 
dois meses que antecederam a ida às 
urnas, a classificar o pleito de 2016 
como um dos mais imprevisíveis dos 
últimos anos. “Essa eleição foi única. 
Não seria possível fazer nenhuma 
previsão. Era tudo novo e, muito 
provavelmente, as próximas eleições 
já terão regras modificadas”, avalia a 
comentarista política Lúcia Hipólito.

Na opinião do presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do 
(TRE-ES), Sérgio Luiz Teixeira Gama, 
modificações nas regras devem 
mesmo ocorrer. “Sou contrário a 
uma elaboração muito rápida dessa 
legislação [eleitoral], porque pode 
trazer algum equívoco, alguma 

incorreção. Só o tempo, realmente, vai nos 
permitir chegar às melhores conclusões. Mas 
eu acho que, já na próxima eleição, muita coisa 
será mudada”, acredita. 

O segundo turno, na maioria das capitais 
e em muitas cidades com mais de 200 mil 
habitantes, foi uma nova disputa, assim como 
ocorreu nos quatro maiores colégios eleitorais 
do Espírito Santo – Vitória, Vila Velha, Serra 
e Cariacica –, nos quais a incerteza sobre os 
“comandantes” só foi desfeita no dia 30 de 
outubro. 

O processo eleitoral foi marcado pela 
escassez de tempo e dinheiro nas campanhas, 
ao lado de uma violência excessiva: quase 100 
mortos envolvendo motivações políticas – entre 
eles, o candidato à prefeitura de Itumbiara 
(GO) pelo PTB, José Gomes, num ataque em que 
também foram baleados o vice-governador Zé 
Elinton (PSDB) e o advogado da prefeitura de 
Itumbiara, Celio Rezende, e que deixou outras 
duas pessoas mortas.  

Em todo o país, a disputa envolveu 475.363 
candidatos para 5.568 cargos de prefeito e 57.931 
cargos de vereador, segundo dados disponíveis 
no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  No 
Espírito Santo, dos 2.716.371 eleitores, 772.429 
votaram pelo sistema biométrico, em 33 cidades. 
Entre os sete municípios da Grande Vitória, 
somente na capital capixaba a conferência do 
voto foi pela digital do eleitor. 

Mas, o que as urnas mostraram? Os gritos de 
mudança nas manifestações de rua ecoaram 
nos votos? Como ficou a fatia de poder dos 
partidos? Os resultados obtidos no Espírito 
Santo refletiram a realidade nacional?   

GRANDE VITÓRIA 
A marca da eleição de 2016 na Grande Vitória 

não foi a da mudança. As muitas e tradicionais 
acusações e críticas realizadas durante as 
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campanhas eleitorais não tiveram a força esperada 
pelos adversários dos atuais prefeitos de Vitória, Serra 
e Cariacica. Luciano Rezende (PPS), Audifax Barcelos 
(Rede) e Geraldo Luzia, o Juninho (PPS) permanecerão 
à frente dos Executivos de seus municípios por mais 
quatro anos. Já no município canela-verde, o deputado 
federal Max Filho retornou à prefeitura. 

Em uma vitória marcada pela diferença de apenas 
4.404 votos, Luciano Rezende conquistou 51,07% 
da preferência dos eleitores da capital capixaba, 
garantindo 95.458 votos válidos, enquanto seu 
adversário no segundo turno, Amaro Neto (SD), obteve 
91.043 votos – um percentual de 48,93%. Segundo o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Amaro foi o mais 
votado em 32 bairros de Vitória, um a mais que no 
primeiro turno, enquanto Luciano venceu em 17 deles. 

Em relação às críticas por ter feito poucos 
investimentos, o prefeito reeleito da capital destacou 
a dificuldade do cenário atual. “Além das dificuldades 
econômicas nacionais, tivemos de enfrentar o fim 
da verba do Fundap (Fundo de Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias), e foi preciso governar nesses 
quatro anos com R$ 1 bilhão de perdas. Iremos honrar 
essa reeleição e vencer o desafio de continuar a manter 
as contas equilibradas, fazer obras e servir à população 
da forma que ela merece, com qualidade no serviço 
público”, prometeu. 

Na Serra, o atual prefeito Audifax Barcelos, 
que passou por problemas graves de saúde, 
permanecendo internado em uma UTI por 27 dias, a 
partir de 12 de agosto, recebeu 112.344 votos (51,21%), 
vencendo o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), 
que obteve 48,79% dos votos. “A situação do país está 
bem ruim e o repasse de recursos, cada vez mais 
comprometido, tanto por parte da União, quanto 
do Estado. Mas fizemos um trabalho durante esses 
quatro anos junto à Fazenda municipal e vamos 
conseguir aumentar a arrecadação própria em até R$ 
50 milhões. Também vamos atuar na diminuição de 
custos” afirmou Audifax. 

Entre os desafios para 2017, o prefeito defendeu 
ainda a necessidade de se colocar em prática a 
organização da Região Metropolitana, a fim de 
possibilitar projetos conjuntos, especialmente de 
mobilidade urbana. Mas, segundo ele, essa proposta 
não conseguirá sair do papel enquanto o Estado não 
assumir a coordenação. “Precisa ter um coordenador 
das ações, dos projetos, para que nenhum prefeito 
‘puxe’ interesses para seu lado. É preciso que o 
governador assuma essa função, caso contrário acho 
difícil de concretizar a ideia, embora todos saibam 
que pensar soluções urbanas em conjunto é melhor 
para todos”. 

Em Cariacica, Juninho manteve o cargo de prefeito 
pelos próximos quatro anos, contrariando todas as 
pesquisas eleitorais divulgadas até três dias antes do 
pleito, que apontavam a vitória de Marcelo Santos 
(PMDB). O pemedebista havia vencido o primeiro 
turno, com 41,89% dos votos válidos, contra 35% de 
Juninho. Mas no segundo turno, Juninho recebeu 
91.631 votos, e seu concorrente, 82.856. 

A concretização de parcerias público-privadas 
(PPPs) e da Região Metropolitana são suas prioridades 
para o próximo mandato. “O primeiro passo foi 
resolver a questão legal das PPPs. Já fechamos uma 
para iluminação pública e vamos buscar outras. Outra 
questão é que a Região Metropolitana precisa sair do 
papel. Já estou conversando com Luciano [Rezende] e 
irei procurar todos os outros prefeitos. Especialmente 
em relação à mobilidade, é fundamental pensarmos 
em soluções conjuntas”, enfatizou Juninho. 

O atual prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda 
(DEM), foi o único da Grande Vitória que não disputou 
o segundo turno. O deputado federal Max Filho 
(PSDB), que já foi chefe do Executivo municipal entre 
2001 e 2008, disputou com o também ex-prefeito (2009 
a 2012) Neucimar Fraga (PSD), vencendo com 119.872 
votos (58,91%), contra 83.622 (41,09%). Mas quem se 
destacou mesmo na eleição do município canela-verde 
foi o percentual de votos nulos e brancos, de quase 
15% dos eleitores, totalizando 35.821 pessoas que não 
quiseram optar por nenhum dos dois candidatos. 

Max, que já iniciou o trabalho de transição com 
Rodney Miranda, está atento ao orçamento 2017, em 
tramitação na Câmara de Vereadores, e declarou que a 
primeira medida que adotará será desativar o elevador 
privativo utilizado pelo atual prefeito. “Não temos de 
sair ou chegar à prefeitura escondidos. Essa atitude 
será um símbolo da administração transparente que 
Vila Velha terá”, alfinetou Max. 

Em relação à situação política e econômica do país, 
o novo prefeito afirmou que espera dias melhores 

BIOMETRIA 
No Espírito 
Santo, 772.429 
eleitores votaram 
pelo sistema 
biométrico, em 33 cidades: Água Doce do Norte, Águia 
Branca, Alegre, Apiacá, Baixo Guandu, Boa Esperança, 
Bom Jesus do Norte, Castelo, Divino São Lourenço, 
Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Ibitira-
ma, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Laranja 
da Terra, Marilândia, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, 
Mucurici, Muniz Freire, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, 
Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Nor-
te, São Roque do Canaã, Viana, Vila Pavão, Vila Valério 
e Vitória. A expectativa é a de que, até 2018, todos os 
eleitores estejam cadastrados no sistema. 

POLÍTICA
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para 2017, mas que será preciso ter os pés no 
chão e não prometer grandes investimentos 
para o próximo ano, “pois manter as contas em 
equilíbrio já será um desafio e tanto”. Porém, 
uma promessa Max Filho fez: “Vila Velha dará a 
sua contribuição no sentido de desburocratizar 
os processos. Vamos receber com tapete 
vermelho quem quiser investir na cidade”. 

Em Viana, Gilson Daniel (PV) foi reeleito 
com a preferência de 71,54% (25.197 votos) 
dos eleitores, o maior índice de aprovação do 
Estado.  Nos dois primeiros anos de gestão, 
entregou mais de 200 obras e vai terminar esse 
primeiro mandato com mais de 500 prontas, 
incluindo unidades de saúde, escolas, creches e 
pavimentação de ruas, além de praças. 

No mais famoso balneário do Estado, 
Guarapari, Edson Magalhães (PPS) venceu as 
eleições com 27.926 votos; e em Fundão, Adriano 
Ramos (PMN) comandará a cidade por ter 
obtido 1.866 votos.

OS DESAFIOS
Na avaliação do economista e professor 

da Ufes Antônio Marcos Carvalho Machado, 
os prefeitos eleitos e reeleitos terão muitos e 
graves desafios a enfrentar, com destaque para o 
significativo crescimento do número de pessoas 
que passaram a depender dos serviços públicos. 
“A crise duradoura obrigou muitas pessoas 
a deixar de pagar por saúde e escola. E esse 
deverá ser o primeiro compromisso dos gestores 
municipais”, alerta. 

Machado destaca que será essencial melhorar 
a eficiência da fiscalização tributária das 
prefeituras, mas “sem inibir novos investidores 
com aumento de impostos”. Ele aponta ainda 
que, diante da recessão e da expectativa de uma 
conjuntura econômica bastante complexa e 
adversa em 2017, os novos gestores devem se 
afastar de grandes promessas. “Não é hora de 
pensar em obras mirabolantes. O próximo ano 
será de esforço para reequilibrar as contas”. 

O professor também assinala que, na 
árdua tarefa de otimizar tempo e recursos, 
a cooperação mútua será fundamental. “Os 
melhores resultados passam necessariamente 
pelo entendimento dos gestores acerca da 
importância da troca de experiências, da ajuda 
mútua, incluindo a maturidade de se dividir 
não apenas os projetos de sucesso, mas também 
os erros, a fim de facilitar a conquista de 
melhorias”, aponta. 

O alerta feito pelo economista Antônio 
Machado é reiterado pelo cientista político 
e professor da UVV Vitor De Ângelo, mesmo 

FOI MAIS VOTADO, MAS NÃO ENTROU.  
POR QUÊ?

O sistema eleitoral para vereadores, deputados federais, estaduais e 
distritais (DF) é baseado em voto proporcional, que leva em conta os 
votos acumulados dos partidos e coligações para determinar qual deles 
possui vagas para vereador. Quanto mais votos um partido ou coligação 
acumula, mais cadeiras terá. Vamos tomar como exemplo o caso de 
Vitória, que tem 15 vagas na Câmra Municipal (CM).

COMO FUNCIONA

Em Vitória, a candidata Camila Valadão, apesar de ter sido a quinta mais 
votada, não foi eleita porque sua coligação, formada apenas pelo PSOL, 
somou 4.013 votos e não alcançou o QE de 12.373. Já Zezito Maio, séti-
mo mais votado e cumprindo seu quinto mandato, não entrou porque 
Neuzinha, de sua coligação, fez 62 votos a mais que ele e foi eleita.  

Somar votos válidos 

Definir o total de cadeiras na 
Câmara (CC) que o partido ou 
coligação terá direito. A coligação 
PPS/Pros conquistou 34.224 
votos, duas vagas.  

Verificar os candidatos daquele partido ou 
legenda com o maior número de votos.  
Da coligação PPS/Pros: Ambos do PPS - 
Fabrício Gandini (7.611) e Deninho (6.167). 

Cálculo das Sobras (S) 

S = votos válidos do partido ou coliga-
ção / vagas do cálculo anterior (2, 7660 
no caso do PPS/Pros) + 1. Coligação 
com a melhor média recebe a primeira 
vaga disponível, repetindo-se o proces-
so até a ocupação de todas as vagas. 

Determinar o quociente eleitoral 
(QE) - número mínimo de votos que 
o partido ou coligação deverá obter 
para ter direito de eleger, ao menos, 
um candidato. 

QE=

CC=

VOTOS VÁLIDOS 
185.582

VOTOS OBTIDOS 
34.224 

15
VAGAS NA CM

12.373
QE

= 12.373

= 2.76

1º

3º

4º

5º

2º

CC=

VOTOS OBTIDOS 
34.224 

2
QE

= 17.112+1
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diante da expectativa de melhoria da crise econômica a 
partir de 2017, o que pode resultar em segundos mandatos 
melhores do que os primeiros para quem se reelegeu.  “É 
bem provável que o maior problema dos prefeitos em 2017 
estará em conseguir realizar qualquer uma das tantas 
promessas anunciadas durante a campanha, porque não 
há folga no caixa para novos investimentos. Em algumas 
prefeituras, nem mesmo para o pagamento dos serviços 
já prestados”, explica. 

Quanto ao resultado das eleições no Espírito Santo, 
De Ângelo avaliou que ficou clara a “forte influência da 
reforma eleitoral, mas a disputa do segundo turno na 
Grande Vitória considerou as peculiaridades de cada 
município”. Segundo ele, enquanto nos Executivos 
o ponto comum foi a preferência da população pela 
permanência dos atuais prefeitos, nos Legislativos, as 
renovações das Câmaras confirmaram os efeitos do 
desgaste da classe política.

Para Tânia Villela, editora do Anuário Finanças dos 
Municípios Capixabas, o fundamental é a população 
saber o que está acontecendo na administração de 
suas cidades. “Gestor tem que ser transparente com 
a população”, aponta. Tânia enfatiza ainda que será 
primordial buscar a melhoria da qualidade do gasto, com 
mais eficiência. “Para o equilíbrio das contas, é necessária 
ainda a melhoria da receita, seja com revisão de alíquotas 
ou atualização de cadastros”, destaca.  

PARTIDOS 
O PMDB, partido do governador Paulo Hartung, foi 

a sigla com maior número de vitórias, garantindo 16 
prefeitos - entre eles, Sérgio Meneguelli, em Colatina, e 
Guerino Zanon, em Linhares - enquanto em 2012 havia 
feito 13 prefeituras. 

O deputado estadual Guerino Zanon (PMDB) garantiu 
73,57% dos votos válidos e retorna ao cargo que já ocupou 
por três mandatos. A promessa é de que a saúde – que, 
a exemplo do Brasil, vem sendo um dos serviços mais 
criticados na cidade, mesmo nas gestões anteriores de 
Zanon –, será foco principal da administração, desta vez. 
No dia da vitória nas urnas, o novo prefeito declarou à 
imprensa: “Não é possível mais uma pessoa ir ao posto de 
saúde e não encontrar o remédio básico; não é possível 
o médico receitar um exame e ficar dois, três anos nas 
gavetas sem ser realizado; não é possível um pai ir com 
a criança às 7h da manhã no pronto-socorro e ficar até 
o outro dia. Isso não se resolve com muito dinheiro, mas 
com boa vontade. E nós temos e vamos fazer”. 

O segundo melhor desempenho na disputa eleitoral 
municipal foi do PSDB, com 13 prefeituras, incluindo 
Vila Velha, cujo prefeito eleito também prometeu que 
desta vez será diferente, a começar pela relação com o 
governador Paulo Hartung – que, na gestão anterior, não 
foi das melhores. 

O PT, que em 2012 foi escolhido para comandar 
seis prefeituras, inclusive as de Colatina e Cachoeiro 
de Itapemirim, desta vez elegeu apenas o prefeito 
de Barra de São Francisco. Mas a maior queda 
mesmo no Estado foi a do PSB, do ex governador 
Renato Casagrande. Em 2012, a sigla conquistou 21 
prefeituras, número que neste ano caiu para seis. 

PR, PRB, PTN e SD, partidos que não tinham 
prefeituras, desta vez garantiram o comando de ao 
menos um Executivo municipal.  

Em todo o país, o PSDB foi o partido que mais 
elegeu prefeitos e estará no comando de 28 das 92 
cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores, 
o que representa 23,7% da população brasileira. No 
pleito passado, os tucanos tiveram 25,81 milhões 
de votos e, neste ano, o número de eleitores que 
optaram pela sigla subiu para 48,74 milhões. 

O PMDB, partido do presidente Michel Temer, 
embora registre a segunda queda consecutiva 
no número de eleitores em relação aos pleitos 
municipais de 2008 (41,15 milhões) e 2012 (30,59 
milhões), foi o vice-líder nas urnas, com 20 milhões 
de votos pelo país.

Ao contrário do resultado conquistado na 
disputa municipal anterior, quando garantiu a 
governabilidade de 19,9% da população brasileira, 
vencendo em 630 cidades, incluindo São Paulo, 
onde elegeu Fernando Haddad, este ano o PT 
obteve a maior retração entre todas as siglas, 
elegendo somente 256 prefeitos, o que representa 
o segundo maior percentual de retração de todas 
as legendas: 59,4%. O primeiro lugar deste ranking 
percentual ficou com o PPL, que tinha 11 prefeitos 
eleitos e caiu para quatro (-63,6%)

INSATISFAÇÃO 
No Espírito Santo, os municípios da Grande 

MULHERES NAS CÂMARAS 
MUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA

MUNICÍPIO  ELEITAS TOTAL

Vila Velha 4 17

Guarapari 4 17

Serra 3 23

Fundão 2 11

Vitória 1 15

Cariacica 1 19

Viana 0 11

23,5%

23,5%

13%

18,1%

6,6%

5,2%

0%

Fonte: TSE 
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Vitória tiveram um aumento de 101,5% no número 
de votos brancos e nulos nas eleições de 2016, em 
comparação com o resultado de 2012. Vitória, Vila 
Velha, Serra e Cariacica somaram 130.266 votos 
invalidados no primeiro turno. O número foi de 
64.631, na eleição anterior. 

E se Vila Velha registrou o maior percentual 
de abstenções entre os municípios capixabas, o 
destaque do país ficou com o Rio de Janeiro, onde 
1.314.950 eleitores não compareceram às urnas – o que 
representou 26,75% das pessoas aptas a votar. E no 
segundo turno, entre os que foram às urnas, registrou 
a maior proporção de votos brancos e nulos na história 
da cidade, com 719.402 (20,08%) dos votos destinados a 
nenhum dos candidatos. 

Para se ter uma ideia melhor dessa rejeição, o 
número de eleitores que votaram em branco ou nulo, 
somado ao número dos que não foram às urnas, 
totalizou 2.034.352 cariocas, mais de 200 mil votos 
acima de Marcelo Crivella (PRB), eleito com 1.700.030 
votos. Um resultado que representou 59,36% dos votos 
válidos, mas somente 34,7% do eleitorado carioca. 

Na avaliação do presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, os 10,7 
milhões de eleitores que não compareceram para 
votar ou votaram em branco ou anularam seus votos 
refletem a insatisfação da população com a classe 
política. Mas, “por outro lado, enfraquece e debilita as 
pessoas que recebem os mandatos, especialmente na 
hora da tomada de decisão em um momento delicado 
como o atual”, avaliou o presidente da Corte. 

MULHERES 
No Brasil, 52% do total de eleitores aptos a votar 

em 2016 eram mulheres, mas esse percentual não 
se reverteu em representatividade de candidatas 
nos municípios. Mesmo com a imposição da cota de 

gênero, a participação feminina na política é muito 
pequena. Apenas 32% de todas as candidaturas (prefeito, 
vice e vereador) para as eleições deste ano foram de 
mulheres. 

E das 158.445 candidatas, 641 se elegeram ao cargo 
de prefeita, o que representa 11,57% do total, enquanto 
os homens irão comandar 4.898 prefeituras (88,43%.). O 
número apresentou queda em relação ao pleito de 2012, 
quando se registraram 659 prefeitas eleitas. O número 
de vereadoras também apresentou redução em 13 
capitais em 2016, na comparação com a última disputa 
municipal, em 2012. 

No Espírito Santo, dos 271 candidatos a prefeito, 
apenas 20 eram mulheres, e o Estado terá somente 
quatro municípios comandados por elas, o que 
significa 5,12% do total de 78 prefeitos capixabas. Vera 
Costa (PDT) foi eleita em Guaçuí, com 9.394 votos 
(61,77%); a democrata Iracy Baltar, em Montanha, 
com 7.167 votos (64,98%); Céia Ferreira (SD), em São 
Gabriel da Palha, com 7.971 votos (43,74%); e a tucana 
Amanda Quinta, em Presidente Kennedy, com 5.643 
votos (53,52%).  

CÂMARAS MUNICIPAIS
A Grande Vitória renovou 66% do quadro de 

vereadores e, juntos, os sete municípios tiveram 
somente 39 reeleitos, das 113 vagas. Em Vitória, 
permanecem na Câmara seis dos 15 vereadores. Fabrício 
Gandini (PPS) foi pela segunda vez o mais votado em 
todo o Estado, com 7.611 votos, e Zezito Maio (PMDB) 
deixará o cargo que ocupa há 20 anos.

Em Vila Velha, sete dos 17 vereadores se reelegeram, 
mas João Artem deixará o Legislativo Municipal após 
31 anos. Na Serra, nove dos 23; em Cariacica, sete dos 19; 
em Fundão, quatro dos 11; em Viana, apenas um de 11; e 
em Guarapari, cinco dos 17 vereadores foram reeleitos.

Em cinco municípios do interior não houve vereador 
reeleito – Águia Branca, Brejetuba, Dores do Rio Preto, 
São Roque do Canaã e Sooretama. A composição da 
Câmara de Linhares foi a que menos mudou: 47% dos 
atuais vereadores foram mantidos.   

“É bem provável que o maior problema 
dos prefeitos em 2017 estará em conseguir 
realizar qualquer uma das tantas promessas 
anunciadas durante a campanha” 
Vitor de Ângelo, cientista político  
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VISITANDO

L ocalizada na Região dos Lagos, no Rio de 
Janeiro, a cidade de Arraial do Cabo reúne 
algumas das mais belas características do 
litoral brasileiro, como dunas, restingas, 

lagoas, praias e costões paradisíacos, que 
atraem milhares de turistas por ano. Mesmo 
tendo como vizinhos os badalados municípios 
de Cabo Frio e de Búzios, Arraial do Cabo se 
destaca por conseguir manter o estilo rústico 
de vila de pescadores, o que dá um charme 
todo especial à cidade.

Para se ter uma ideia da beleza do lugar, 
basta prestar atenção nos apelidos da cidade, 
tida por muitos como “o Caribe brasileiro” e “o 
paraíso do Atlântico”, nomes que foram dados 
graças às belas praias, de águas cristalinas, 
que são seu principal atrativo. E o mais legal 
disso tudo, é que a região conta com praias 
para todos os tipos de viajantes: algumas 
mais desertas e com pouca estrutura; outras, 

tomadas por barracas e quiosques. 
Além de serem propícias para o banho de 

mar, as praias também desempenham um 
papel importante para a pesca e a prática de 
esportes aquáticos. Com águas cristalinas 
e de uma coloração incrível, que em alguns 
locais têm o tom mais puxado para o verde 
e, em outros, variam do azul profundo ao 
azul-turquesa, elas são excelentes opções 
para a prática do mergulho, devido à sua 
diversificada vida marinha. Tartarugas, meros, 
lulas, lagostas, arraias e até golfinhos vivem em 
plena harmonia nas ilhas do Farol e dos Porcos, 
nos sacos do Cherne e do Cordeiro, na praia do 
Forno, na Ponta d’Água e na Gruta Azul.

Imperdíveis, os passeios de barco também 
são ótimas alternativas para quem deseja ver 
de perto toda a beleza de Arraial do Cabo. Além 
das paisagens incríveis, a cidade se destaca 
ainda pelo preço de restaurantes e pousadas, 

ARRAIAL DO CABO,  
O “CARIBE” BRASILEIRO
Cercado de belas praias, o município da Região dos Lagos é mais 
que indicado para quem deseja entrar em contato com a natureza



bem mais em conta do que os 
de outros municípios ao redor. 
A cidade dispõe também de 
hotéis que, sem luxos excessivos, 
oferecem muito conforto e não 
deixam a desejar. 

Aqueles que desejam fazer 
passeios que não envolvam 
a água poderão conhecer 
um pouco a Mata Atlântica 
da região, que propicia 
caminhadas ecológicas 
inesquecíveis. Toda a beleza 
da fauna e da flora locais, bem 
como a qualidade do ar que se 
respira, trazem uma sensação 
de paz incrível, que pode ser 
apreciada em diversas trilhas 
e caminhos. Um bom exemplo 
é a Restinga de Massambaba, 
uma faixa de areia entre a lagoa 
e o mar, coberta por vegetação, 

que possui raras orquídeas 
e bromélias, além de frutas 
silvestres e plantas medicinais.

Arraial do Cabo também 
abriga diversos monumentos 
históricos, como o Obelisco 
Américo Vespúcio (que marca 
o local onde a primeira armada 
portuguesa aportou, em 1503); 
o Farol Velho (construído a 
mando de D. Pedro II); o Museu 
Oceanográfico (um rico acervo 
de organismos marinhos vivos e 
fixados, além de equipamentos 
oceanográficos utilizados no 
estudo do ambiente marinho); 
e o Mirante do Boqueirão, local 
com uma vista incrível para 
a Ilha do Farol. Com tantas 
qualidades, que tal fazer as 
malas para conhecer de perto 
esse paraíso?

PÔR DO SOL NO 
PONTAL DO ATALAIA
O Pontal do Atalaia é um destino imperdível 
para quem está em Arraial do Cabo, pois de 
lá se descortina um pôr do sol estonteante. 
Situado a 180 metros de altitude, o local 
pode ser acessado tanto de carro quanto a 
pé ou de bicicleta. Mas lembre-se de conferir 
o horário certinho em que o Sol irá se pôr, 
para não chegar atrasado. 

GASTRONOMIA  
DE QUALIDADE
A culinária de Arraial do Cabo é 
bastante variada, desde ótimos 
restaurantes de comida caseira até 
opções da cozinha oriental, como a 
chinesa e a japonesa. O clima de colônia 
de pescadores também dá a garantia de 
peixes e frutos do mar sempre frescos, 
que são servidos em pratos típicos da 
região. Uma delícia!

VALE A PENA
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ESPORTES DE VERÃO
É possível ficar em forma e se divertir praticando modalidades 
à beira-mar, sejam elas na areia, na água ou no calçadão

SAÚDE

“O surfe é um esporte que exige de todos 
os grupos musculares, além de ter um 
contato direto com a natureza, o que 
ajuda sempre a estar em paz.”

Luciano José da Silva,  
auditor fiscal da Receita Estadual 
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M ais um ano está ficando para trás e com 
ele alguns objetivos definidos em janeiro 
também. As atividades físicas são um 
exemplo disso. Muita gente incluiu na 

lista os exercícios, mas, na hora de cumprir, 
não conseguiu. As razões são inúmeras, mas 
nenhuma é desculpa para permanecer sedentário 
por mais tempo.

Com a chegada do verão, a praia é o destino 
certo para a maioria. Para aproveitar ainda 
mais o local, que tal praticar esportes ao ar 
livre? Não faltam atividades físicas excelentes 
para queimar calorias, aumentar a capacidade 
cardiorrespiratória e definir os músculos.

Circuitos, surfe, frescobol, futevôlei, vôlei, 
futebol, stand up paddle, natação, corrida, 
caminhada e ciclismo são alguns exemplos de 
que é possível “mexer o esqueleto” e se divertir ao 
mesmo tempo.

Antes de mais nada, é preciso se consultar com 
um médico, a fim de saber se a saúde está em dia. 
Feito isso, defina a modalidade que mais tem a 
ver com você. Afinal, é preciso ter prazer naquilo 
que se faz. Segundo o educador físico Patrick 
Paraguassú, assim como nas academias, as 
atividades ao ar livre exigem alongamento, além 
de protetor solar e hidratação.

EM DUPLA
Talvez o frescobol seja o esporte mais 

praticado nas praias brasileiras. Criado nas 
areias da praia de Copacabana, no Rio de 
Janeiro, a prática de usar raquetes de madeira 
para rebater a bolinha com o objetivo de não 
deixá-la cair é diversão garantida na praia. “O 
interessante é que o frescobol é uma modalidade 
em que a cooperação conta mais do que a 
competitividade. É ótimo para queimar calorias 
e tonificar os músculos. E só precisa das duas 
raquetes e das bolinhas, que são baratas e fáceis 
de achar em qualquer lojinha de praia”, explicou.

Outra atividade que pode ser realizada a dois 
é o frisbee - ou “disquinho de jogar”. É um dos 
esportes mais simples da lista, já que você só vai 
precisar de um disco achatado para jogar pelos 
ares para o parceiro pegar e devolver para você. 
“O bom do frisbee é que se ninguém quiser te 
acompanhar, é possível jogar sozinho. Nessa 
atividade também há perda de calorias, por conta 
das corridas que são feitas para buscar o disco.”

EM GRUPO
O vôlei de praia, que surgiu na década de 

1920 nas areias de Santa Mônica, na Califórnia 
(EUA), e logo se espalhou pelo mundo, pode ser 
praticado por quem está a fim de melhorar a 
capacidade cardiorrespiratória, os reflexos e a 

coordenação motora. Fácil de jogar, é preciso 
uma rede, uma bola e duas duplas dispostas. “Se 
não tiver rede, é possível trocar pelo popular 
‘cinco corta’, praticado em roda. Por não ter 
contato físico, pessoas de todas as idades e tipos 
físicos podem dar seus saques, manchetes e 
cortadas”, disse Patrick.

Mistura de tênis, frescobol e vôlei de praia, 
o beach tênis também atua na melhoria da 
agilidade, além de queimar calorias. A contagem 
de pontos é similar ao tênis, disputado em sets 
e games. Ou seja, o corpo fica em movimento o 
tempo todo, já que a bolinha não pode quicar. 

Modalidade na qual a seleção brasileira ainda 
é soberana, o beach soccer reina.  Brasileiro 
consegue jogar futebol em praticamente qualquer 
lugar e, claro, a praia não é exceção. Do Oiapoque 
ao Chuí, as areias se tornam campo, tendo 
chinelos ou cocos transformados em traves. “O 
futebol de areia também é um excelente exercício 
aeróbico e para os músculos, pois o esforço de 
correr e chutar na areia é bem maior do que na 
quadra ou nos gramados. Mas por isso mesmo 
é preciso tomar cuidado para evitar lesões, 
principalmente na areia fofa. Se possível, tente 
jogar na parte da praia onde a areia é mais firme 
e, para evitar insolação ou queimaduras, prefira 
fazer sua pelada mais no final da tarde, com o sol 
mais baixo”, ensinou o professor.

Como o próprio nome já diz, o futevôlei mistura 
o futebol com o vôlei, com a “desvantagem” de 
não ser permitido colocar a mão na bola. As 
regras são iguais às do vôlei: o jogo é disputado 
em sets, por duas duplas, dois trios ou dois 
quartetos. Um dos lados saca, o outro tem direito 
a três toques – desde que não sejam dois toques 
consecutivos do mesmo jogador -, e faz ponto 
quem derrubar a bola na quadra adversária ou 
quando o oponente mandar a bola para fora. Vale 
pé, perna, joelho, coxa, peito, ombro e cabeça, o 
que significa altas perdas calóricas.

SOZINHO
Para quem gosta de praticar atividades 

sozinho, surgiu uma modalidade que virou moda 
nas praias brasileiras, nos últimos anos, e deve 
continuar por um bom tempo: o stand up paddle. 
Para o educador físico, o pranchão onde se rema 
em pé é um ótimo exercício de equilíbrio e força, 
além de perfeito para entrar em contato com a 
natureza e relaxar.

Outro exercício que dá para fazer sem a 
participação de mais ninguém é o slackline. 
“Talvez esse seja um dos esportes mais difíceis. 
Consiste num elástico esticado, amarrado em 
duas extremidades (caules de árvores fortes, de 
preferência), no qual os praticantes se equilibram 
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caminhando, saltando e fazendo manobras tipo 
cambalhotas, pingando no elástico com a barriga 
e assim por diante. Óbvio que se manter de pé no 
elástico requer muita prática. Mas não é desculpa 
para não tentar e continuar parado.”

Embora pareça tranquila, a canoagem é ótima 
para quem está a fim de ganhar definição dos 
músculos dos membros superiores.  
“Caiaque fornece um treino aeróbico que deve ser 
uma parte fundamental da rotina de exercícios 
semanais. Benefícios gerais de todas as formas 
de atividades aeróbicas incluem o aumento da 
resistência, a melhora da saúde do coração, da 

SAÚDE

“O vôlei de praia pode ser praticado por 
quem está a fim de melhorar a capacidade 
cardiorrespiratória, os reflexos e a 
coordenação motora”
Patrick Paraguassú, educador físico

GASTO CALÓRICO DA ATIVIDADE EM 
KCAL POR HORA OU POR MINUTO 

Andar de bicicleta - 180 a 300 Kcal/hora;
Caminhar - 5,5 kcal/min;
Caminhar rápido - 520 kcal/hora;
Caminhar devagar - 240 kcal/hora;
Ciclismo - 6 kcal/min;
Corrida - 10 kcal/min (500 a 900 kcal/hora);
Futebol - 9 kcal/min (580 kcal/hora);
Natação - 500 kcal/hora;
Remo - 11 kcal/min;
Surfe - 8 kcal/min;
Vôlei - 6 kcal/min;
Windsurf - 7 kcal/min;
Jogar basquete - 10 kcal/min;
Ginástica aeróbica - 6 kcal/min;
Handebol - 10 kcal/min;
Hidroginástica - 6 kcal/min;
Musculação - 5 kcal/min.

(Calculado para uma pessoa de 70 kg) 

regulação dos níveis de colesterol, do controle do 
açúcar no sangue, da pressão arterial e da força do 
pulmão”, enumerou.

O surfe se destaca na lista de modalidades 
aquáticas que mais ajudam a tornear pernas, braços 
e abdômen, já que, em uma hora de exercício, é 
possível mandar embora cerca de 600 calorias. 
Quem pratica a atividade é o auditor fiscal da 
Receita Estadual Luciano José da Silva. Para ele, o 
surfe serve para manter a forma e relaxar. “Surfar 
foi um sonho que surgiu ainda na adolescência. 
Morava em Ibatiba, no interior do Estado, e não 
tinha acesso ao esporte. Anos depois, fui para 
Colatina e tive contato com um amigo que me 
informou sobre aulas de surfe em Vitória. Então, 
decidi ir todo fim de semana para a capital, 
frequentar as aulas e realizar o meu sonho. Isso foi 
em 2006. Desde então, cada dia que posso, estou 
no mar. É um esporte que exige muito de todos os 
grupos musculares do corpo, além de ter um contato 
direto com a natureza, o que ajuda sempre a estar 
em paz”, disse.

NO CALÇADÃO
Se não for na areia ou na água, as atividades 

podem ser feitas no calçadão. Corrida e caminhada 
são duas ótimas modalidades, que não exigem 
muita coisa. Basta um bom par de tênis e disposição. 
“Uma pessoa com 70 Kg chega a perder de 500 a 900 
Kcal em uma hora de corrida. Já com a caminhada, 
perde-se aproximadamente 500 Kcal.”

O ciclismo é outra atividade indicada para o 
calçadão, já que há ciclovias. O primeiro passo 
é comprar uma boa bicicleta. Segundo Patrick, 
todos precisam alongar as pernas e braços para 
evitar desconfortos depois da prática. “Começar 
com distâncias pequenas é o ideal. É como 
correr: os exercícios aumentam de intensidade 
gradativamente”, ensinou.
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NO PONTO

Um concorrido jantar beneficente ocorreu no dia 17 de no-
vembro, no Cerimonial “Largo de Garda”, em Jardim Camburi 
(Vitória), visando arrecadar fundos para realização, em 2017, 
da IV Feira Literária Capixaba (FLICA), na Ufes. Em 2016, o 
evento foi realizado na Fábrica de Ideias, em Jucutuquara.
Estiveram no jantar, representando suas agremiações 
literárias, os escritores Ângela Lino (Academia de Letras da 
Serra), Ângela Jardim de Oliveira (Academia Vila-velhense 
de Letras) e Marcos Tavares (Academia Espírito-santense 
de Letras). 
Na ocasião, foram concedidos certificados e medalhas às 
pessoas que se destacaram em suas áreas. O evento contou 

com personalidades de vários setores da cena capixaba, 
revestindo-se pelo interesse em causas artísticas e culturais. 
Na  tradicional  FLICA, além do lançamento e venda de livros 
de escritores capixabas, acontecem declamações, prêmios 
de literatura, palestras, mesas-redondas, exposições de 
artes, histórias para crianças, oficinas artísticas, músicas e 
danças folclóricas regionais.
Os  objetivos  da  Feira  são a  criação de espaços para 
artistas locais no mercado e na mídia, a divulgação de novos 
talentos e reflexão sobre o papel da memória na construção 
da identidade literária regional, despertando o gosto pela 
leitura em várias faixas etárias.

Literatura em destaque

A Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fenafis-
co) divulgou a lista com os 
autores dos oito melhores 

trabalhos inscritos no 7º Concurso de 
Monografias da entidade.

Nesta edição, concorreram 15 mo-
nografias, cujos temas abrangeram 
as áreas de Direito Tributário, Direito 
Criminal Tributário, Assuntos Fiscais 
da Área de Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização, Educação Fiscal e Sindi-
calismo Público e Gestão de Pessoas.

Os trabalhos técnicos classifica-
dos serão apresentados durante o 
XVII Congresso Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital, que acontecerá 
no dia 30 de novembro de 2016, no 
Hotel Princesa Louçã, na cidade de 
Belém (PA).

Em primeiro lugar ficou Líria 
Kédina Cuimar de Sousa e Moraes, 
do Sindifisco do Pará. Ela receberá 
R$ 7.500,00. A segunda colocação foi 
para Joacir Sevegnani, do Sindifisco 
de Santa Catarina, cujo trabalho 
será premiado com R$ 4.500,00. Já 
o terceiro lugar, com prêmio de R$ 
3.000,00, ficou com Cláudio Gonçal-
ves Pacheco, do Sindifisco de Goiás. 

Fenafisco premia as melhores monografias

1º - “As dissonâncias da autonomia federativa tributária: uma análise da 
tributação sobre a propriedade de embarcações e aeronaves no Brasil”, 
por Líria Kédina Cuimar de Sousa e Moraes, do Sindifisco do Pará;

2º - “O princípio constitucional da solidariedade social sob a ótica da 
tributação e das políticas públicas do Brasil”, por Joacir Sevegnani, do 
Sindifisco de Santa Catarina;

3º - “Os desafios para se tributar o e-commerce no ciberespaço”, por 
Cláudio Gonçalves Pacheco, do Sindifisco de Goiás;

4º - “Uma proposta de tributação ideal para a consecução dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil”, por Victor Hugo Cabral 
de Morais Junior, do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf); 

5º - “O ICMS como instrumento de realização da justiça social: a 
seletividade do ICMS no Estado da Bahia”, por Hogla de Alencar 
Pacheco, do Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia 
(Sindsefaz);

6º - “A (in)segurança jurídica do contencioso administrativo tributário 
estadual: o caso da aplicação da súmula nº 166 nas saídas por 
transferência de mercadorias”, por Ronaldo Raimundo Medeiros, do 
Sindifisco da Paraíba;

7º - “Definindo o órgão estadual mais adequado para apurar e inscrever 
a dívida ativa dos créditos de origem tributária”, por Rivaldo José 
Menino Penha, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do 
Norte (Sindifern);

8º - “Administração tributária à luz da nova administração pública”, por Luiz 
Carlos Diógenes de Oliveira, do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf). 

CONFIRA OS VENCEDORES E SEUS TRABALHOS
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HORA DE DAR MAIS 
VALOR À ÁGUA
Prevista em lei e já realizada em outros estados e países, 
cobrança pelo uso da água deve começar em 2017 no Espírito Santo 
e gerar recursos para reduzir efeitos da crise hídrica

MEIO AMBIENTE
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A s chuvas registradas no início de novembro 
ajudaram a amenizar, mas não puseram 
fim aos graves efeitos da crise hídrica, 
provocada pela pior estiagem enfrentada 

pelo Espírito Santo em 80 anos. A seca, que se 
prolongou por três anos, obrigou os municípios 
da Grande Vitória a enfrentarem, pela primeira 
vez na história, um racionamento de água, entre 
setembro e novembro. E causou prejuízos não 
só a moradores, mas também ao comércio, à 
agropecuária, aos serviços e às indústrias em 
praticamente todo o Estado.

Para evitar que esse drama se repita 
nos próximos anos, além da construção de 
barragens e da implementação de programas 
de reflorestamento, uma nova ação deve entrar 
em vigor a partir de 2017: a cobrança pelo uso 
da água. Dos 13 Comitês de Bacia Hidrográfica 
existentes no Estado, sete já estão com seus 
Planos de Recursos Hídricos prontos e em fase 
final de definição dos valores que serão pagos 
por produtores rurais, indústrias e companhias 
de saneamento.

“Essa cobrança se baseia no princípio 
constitucional de que a água é um bem público, 
dotado de valor econômico”, explica o diretor 
de Planejamento e Gestão Hídrica da Agência 
Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Antônio 
de Oliveira Júnior. “É bom esclarecer que não se 
trata da água da torneira. A cobrança será feita de 
quem usa o recurso natural diretamente de rios, 
lagos ou lençóis freáticos”.

Compostos por representantes do poder 
público, da sociedade civil organizada e das 
empresas ou atividades econômicas que usam 
a água do rio em seus processos, os Comitês de 
Bacias Hidrográficas são os responsáveis por 
decidir se farão ou não a cobrança pelo uso da 
água em sua região. Para isso, precisam, antes, 
definir, por meio de um Plano de Recurso 
Hídrico, o valor a ser cobrado de cada usuário 
e a forma como será investido o dinheiro 
arrecadado. Cabe aos governos - estadual ou 
federal - dar apoio técnico para que esse processo 
ocorra dentro da lei.

Sete comitês já estão adiantados nesse 
processo e demandaram apoio do Estado para 
implantar a cobrança: Jucu; Santa Maria da 
Vitória; Benevente; Santa Maria do Doce; Pontões 
e Lagoas; Barra Seca-Foz do Doce; e Guandu. 
Desses, o Jucu e o Guandu já devem começar a 
cobrar pelo uso da água, em meados de 2017.

Para realizar a cobrança, cada Comitê deverá 
criar uma Agência da Água, que será responsável 
por gerar boletos e cuidar da aplicação dos 
recursos. O valor a ser cobrado também ficará a 
cargo desses Comitês, proporcional à quantidade 
de água utilizada: quem usar mais, pagará mais. 
Há cidades no Brasil onde são cobrados R$ 12,00 
por ano de cada usuário, por exemplo.

“Em nenhum lugar do mundo onde foi 
implantada a cobrança pelo uso da água houve 
um cidadão, um produtor ou uma indústria que 
tenha falido por causa disso. Dói no bolso, mas 
é uma dor mais psicológica do que financeira, 
de fato”, destaca o diretor da Agerh. “Como a 
cobrança é em sistema condominial, quanto 
maior for a base de arrecadação, mais baixo será 
o valor pago”.

Já em vigor em vários estados brasileiros, 
como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
e também em países como França, Alemanha 
e Holanda, a cobrança pelo uso da água é vista 
como necessária por Luiz Fernando Schettino, 
professor de Ecologia e Recursos Naturais da 
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

“Estamos tão ressabiados quanto aos impostos 
pagos ao governo que pode haver reclamação 
com relação à cobrança pelo uso da água. Mas 
essa é uma questão para a qual já há previsão 
legal”, observa Schettino. “A partir do momento 
em que houver a cobrança, os usuários farão um 
uso mais racional da água. Tudo o que é de graça 
parece que não tem valor”.

O professor da Ufes, porém, destaca que 
os recursos financeiros recolhidos têm de ser 
usados para ações que solucionem os problemas 
de cada bacia hidrográfica. “Não pode ser apenas 
mais uma fonte de arrecadação. É preciso que 
essa cobrança gere dinheiro para garantir que se 
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*Em litros por segundo
Fonte: Cesan e Agerh

Santa Maria 
do Rio Doce

1,6 bilhão
Foi a quantidade 
de litros de água 
economizados, 
de acordo com a 
Cesan, durante o 
racionamento na 
Grande Vitória.

Jucu

VAZÃO DOS PRINCIPAIS 
 RIOS DA GRANDE VITÓRIA

Média mensal  
de longa duração: 

30.973*
Situação crítica: 5.292

Medição em 9 de 
novembro: 5.840

Medição em 16 de 
novembro: 23.545

Média mensal de longa 
duração: 18.064*
Situação crítica: 3.800
Medição em 9 de 
novembro: 3.196
Medição em 16 de 
novembro: 23.000

tenha água no ano que vem e nos próximos anos”,  
afirma Schettino.

REFLORESTAMENTO
Entre as ações nas quais os recursos arrecadados podem 

ser aplicados, o professor sugere um programa efetivo de 
reflorestamento, capaz de resolver os problemas causados 
tanto pela estiagem quanto pelas chuvas intensas.

“É a floresta que segura a água no solo. O 
reflorestamento, além de resolver o problema da seca, 
evitará o incômodo causado às pessoas pelas enchentes”, 

aponta Schettino, destacando a necessidade 
de um envolvimento maior entre governo, 
produtores rurais e sociedade em torno do 
problema. 

“O Programa Reflorestar, do Governo do 
Estado, prevê a recuperação de 80 mil hectares de 
Mata Atlântica até 2020. Mas temos de lembrar 
que, na década de 1980, o Espírito Santo chegou ao 
requinte cruel de desmatar até 35 mil hectares por 
ano. Há cerca de 140 mil agricultores no Estado. 
Se fizermos uma campanha e pedirmos para cada 
produtor rural recuperar 0,5 hectare, espaço que 
dá para plantar de 100 a 200 árvores, serão 70 mil 
hectares a mais de área florestal por ano”, sugere 
o professor.

A forma de aplicação do dinheiro arrecadado 
será definida por cada Comitê de Bacia 
Hidrográfica. E sem a ingerência dos governos 
estadual ou federal, como deixa claro Antônio de 
Oliveira, da Agerh.

“Esse recurso não corre nenhum risco de 
ir parar nos cofres públicos. A lei obriga que o 
montante fique vinculado ao Comitê de Bacia e só 
seja investido com autorização do próprio. Além 
disso, se a cobrança foi feita pela Bacia do Jucu, o 
dinheiro arrecadado tem de ser gasto no próprio 
Jucu. Ou seja, os recursos só podem ir para a sua 
bacia de origem”, esclarece.

Do total arrecadado, a legislação determina 
que 92,5% sejam reinvestidos na própria bacia 
onde é feita a cobrança pelo uso da água. Os 7,5% 
restantes podem ser gastos para a manutenção 

“A cobrança pelo uso da água induzirá 
os cidadãos a uma mudança de 
comportamento e a um uso mais racional 
desse bem natural”
Antônio de Oliveira Júnior, diretor 
de Planejamento e Gestão Hídrica 
da Agência Estadual de Recursos 
Hídricos (Agerh)

MEIO AMBIENTE
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NÚMEROS DA 
TRAGÉDIA 
AMBIENTAL

32 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos 
de minério de ferro da barragem 
de Fundão foram despejados na 
Bacia do Rio Doce.

35 mil
Processos por danos materiais e 
morais foram movidos contra a 
Samarco.

R$ 155 bilhões
Quantia exigida pelo Ministério 
Público Federal como reparação 
aos danos provocados pela lama 
da barragem de Fundão.

6 milhões
Número de pessoas afetadas 
pelo desastre socioambiental, de 
acordo com a ONU.

Um ano depois do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora 
Samarco, em Mariana (MG), o maior desastre ambiental da história do Brasil 
continua fazendo vítimas. A pior de todas as tragédias, sem dúvida, foi a morte 
de 19 pessoas - entre adultos e crianças -, no distrito de Bento Rodrigues. Mas o 
estrago foi também socioeconômico e ambiental.
Todo o ecossistema, o solo e o ar na região da Bacia do Rio Doce até o Oceano 
Atlântico, em Linhares, foi contaminado por diversos tipos de metais pesados, 
vindos dos rejeitos de minério da barragem rompida. Como consequência, 
a vida de moradores dos municípios banhados pelo rio, e também de 
comunidades ribeirinhas, foi afetada. Agricultura, pecuária, comércio, serviços 
e atividade pesqueira em toda a bacia hidrográfica ficaram prejudicados. Assim, 
houve queda na arrecadação também por parte das administrações municipais, 
que ainda precisaram adotar ações de emergência para reduzir os efeitos da 
destruição.
Para o Ministério Público Federal (MPF), a culpa de tudo isso foi da ganância 
da Samarco e de suas controladoras, Vale e BHP Billiton. De acordo com 
os procuradores, a empresa não paralisou suas operações e continuou em 
funcionamento, mesmo ciente dos riscos de rompimento da barragem.
“De acordo com os depoimentos prestados, percebemos que a segurança sempre 
esteve em segundo plano. O aumento da produção da Samarco procurou compensar 
a queda do valor do minério de modo a não só se manter, mas também a aumentar o 
lucro e os dividendos das suas acionistas Vale e BHP. Isso quando deveria ter adotado 
medidas para promover a segurança da barragem que pedia socorro e dava sinais 
de que romperia”, destaca o procurador da República José Adércio Leite Sampaio, 
coordenador da Força-Tarefa que investigou o desastre socioambiental.
Em função disso, o MPF denunciou à Justiça 21 pessoas por homicídio qualificado 
com dolo eventual - quando se assume o risco de cometer o crime - pelas 19 mortes 
ocorridas na tragédia.
Foram denunciados o presidente afastado da Samarco, Ricardo Vescovi de Aragão; o 
diretor de Operações e Infraestrutura, Kleber Luiz de Mendonça Terra; três gerentes 
operacionais da empresa; 11 integrantes do Conselho de Administração da Samarco; 
e cinco representantes das empresas Vale e BHP Billiton na Governança da Samarco.
Eles também estão sendo acusados pelos crimes de inundação, desabamento e 
lesões corporais graves, todos com dolo eventual previstos pelo Código Penal. E 
ainda foram denunciados por crimes ambientais. Samarco, Vale e BHP Billiton, por 
sua vez, responderão por nove tipos de crimes contra o meio ambiente.
Já a VOGBR Recursos Hídricos e Geotecnia LTDA. está sendo acusada por 
apresentação de laudo ambiental falso, uma vez que emitiu laudo e declaração 
enganosa sobre a estabilidade da barragem de Fundão.
A partir do recebimento da denúncia, os acusados podem ir a júri popular e serem 
condenados a até 54 anos de prisão, além do pagamento de multa, de reparação dos 
danos ao meio ambiente e daqueles causados às vítimas da tragédia. No inquérito da 
Polícia Federal, oito pessoas e as empresas Samarco, Vale e VogBR foram indiciadas 
por crimes ambientais e danos contra o patrimônio histórico e cultural.

OUTRO LADO
A Samarco, em nota publicada em seu site oficial, refutou a denúncia, garantindo que a barragem era “regularmente 
fiscalizada” e a “empresa não tinha qualquer conhecimento prévio de riscos à sua estrutura”. Além disso, destacou que a 
“segurança sempre foi uma prioridade para a empresa”.
Uma das controladoras da Samarco, a Vale emitiu nota na qual nega que seus executivos soubessem os riscos de 
rompimento da barragem. E também repudia a denúncia feita pelo MPF, garantindo que “adotará firmemente as medidas 
cabíveis perante o Poder Judiciário para comprovar sua inocência e a de seus executivos e empregados e acredita, 
serenamente, que a verdade e a sensatez irão prevalecer, fazendo-se a devida justiça”.
A mesma postura será adotada pela BHP Billiton, que, em nota, repudiou “veementemente as acusações contra a empresa e 
os indivíduos denunciados e irá apresentar sua defesa contra as denúncias oferecidas, prestando também todo o suporte na 
defesa dos indivíduos denunciados”. Já a VogBR não se pronunciou sobre a denúncia.

LAMA DA SAMARCO AINDA CAUSA PREJUÍZOS UM ANO DEPOIS
Foto: Leonardo Merçon/Últimos Refúgios
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das atividades dos comitês. Tão importante quanto 
definir a destinação dos recursos, na visão de Luiz 
Fernando Schettino, é a fiscalização quanto ao uso 
desse dinheiro. “A aplicação do recurso precisa 
ser transparente, envolvendo a participação de 
sociedade, sindicatos e de todo mundo, para que 
não se arrecade dinheiro sem atingir os objetivos 
desejados”, defende o professor.

Por sua vez, o diretor da Agerh pontua que a 
própria constituição dos comitês é garantia de que 
haverá um controle sobre a utilização dos recursos. 
“Os comitês são formados por usuários, governo e 
sociedade organizada que tenham algum interesse 
na água daquela bacia. Então, eles mesmos têm toda 
a preocupação de que o recurso seja bem aplicado”, 
argumenta Oliveira Júnior.

BARRAGENS
Enquanto a cobrança não começa, o Governo do 

Estado já traçou uma série de ações preventivas para 
reduzir os efeitos desta e de futuras estiagens. Entre 
as medidas do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
estão a construção de cinco barragens de médio porte 
e 26 de pequeno porte; a conclusão da barragem de 
Pinheiros-Boa Esperança; o fim das obras do Sistema 
de Abastecimento de Água Reis Magos; a construção 
de uma represa no Rio Jucu; e intensificação do 
programa Reflorestar, entre outras. A meta é construir 
60 barragens no Estado até 2018, num investimento 
total de R$ 60 milhões.

“Essas ações ajudam, mas não podem ser as únicas 
soluções. É preciso adotar medidas sustentáveis. 
Consequentemente, vai haver proteção do solo, de 

“ O Estado tem de se preparar para enfrentar 
isto: falta de água na época de estiagem e 
risco de enchentes no período chuvoso. É algo 
que não deve mudar tão cedo”
Luiz Fernando Schettino,  
professor da Universidade Federal  
do Espírito Santo (Ufes)

mananciais e de nascentes. Se houver conscientização, 
o rio será mantido durante o ano todo, mesmo em 
períodos de estiagem”, orienta o professor Luiz 
Fernando Schettino.

Desde 2014 o Espírito Santo vem amargando os 
efeitos de uma cruel estiagem. Para se ter uma ideia da 
situação, o volume de chuvas registrado entre janeiro 
e julho de 2016 foi 50% menor do que o esperado 
para o período, com base nos anos anteriores. Como 
consequência, as vazões dos principais rios capixabas 
se reduziram. Alguns deles secaram completamente.

Com a volta das chuvas, a partir de outubro, 
houve uma recuperação dos níveis dos rios. Assim, 
foi possível suspender o racionamento imposto à 
população de alguns municípios do norte do Estado e 
também da Grande Vitória. Mas o drama da seca ainda 
está longe de ser resolvido.

“Choveu muito, mas num espaço de tempo muito 
curto. Se a chuva parar, a vazão dos rios cairá tão 
rápido quanto subiu”, alerta Antônio de Oliveira 
Júnior. “É preciso esperar um período maior, com 
chuvas mais constantes, para podermos dizer se a crise 
passou ou não”.

Essa instabilidade do clima, que preocupa o diretor 
da Agerh, é apontada por Luiz Fernando Schettino 
como uma realidade com a qual o Estado terá de 
conviver daqui por diante. “Vivemos um período de 
mudanças. E alguns lugares passam a ter extremos 
climáticos, isto é, períodos de chuva e de sol podem se 
prolongar por tempos maiores do que antigamente”, 
aponta o professor da Ufes. “O Estado tem de se 
preparar para enfrentar isto: falta de água na época de 
estiagem e risco de enchentes no período chuvoso.  
É algo que não deve mudar tão cedo”. 

MEIO AMBIENTE
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ARTIGO

Royalties e participação especial 
do petróleo e gás natural: entre a 
dependência e a autonomia
A s receitas de royalties e a participa-

ção especial oriundas da explora-
ção de petróleo e gás natural têm 
se reduzido significativamente 

no Estado do Espírito Santo desde 2015. 
Se em 2014 a arrecadação foi de R$ 1,7 
bilhão, em 2015 esse valor caiu para R$ 1,3 
bilhão (redução de 23%). Para 2016, o valor 
não ultrapassará a casa de R$ 1,0 bilhão, 
acumulando uma perda da ordem de 41% 
em relação a 2014.

Reputa-se como causa principal para 
essa perda na arrecadação a crise provoca-
da pelo excesso de oferta dessa commodity 
no mercado internacional, sem contrapar-
tida na demanda. Esse arranjo ocasionou 
redução do preço internacional do petró-
leo Brent, que é tomado como referência 
para precificação do petróleo nacional. 
Em 2014, por exemplo, a cotação média 
do Brent foi de US$ 105,44/bbl, enquanto 
que, em 2015, foi de US$ 57,37/bbl (queda 
de 45%). No primeiro trimestre de 2016, a 
média foi de apenas US$ 33,89/bbl. 

Mas essa é uma crise que nos oportu-
niza um importante aprendizado, pois se 
por um lado temos que encarar sua face 
negativa, decorrente dos efeitos deletérios 
na arrecadação, por outro ela abre uma 
importante janela para um debate que es-
tava esquecido por ocasião da abundância 
de recursos. 

Trata-se aqui de priorizar e canalizar a 
reflexão para o tema da adequada aplica-
ção das receitas de royalties e participação 
especial em detrimento de discussões 
centradas apenas na repartição federa-
tiva dos recursos (a famígera briga entre 

estados produtores e não produtores de 
petróleo). Ademais, além da sensibilidade 
aos preços internacionais (Brent e taxa de 
câmbio), não podemos ignorar que essas 
compensações financeiras estão atreladas 
a um recurso natural finito.

A experiência internacional nos revela 
que negligenciar esse debate, a exemplo do 
que fizeram a Nigéria e a Venezuela, sig-
nifica expor-se ao risco do que a literatura 
econômica denomina por “maldição dos 
recursos naturais” (natural resource cur-
se). Seu sintoma principal é a conjugação 
do súbito aumento de rendas decorrentes 
da exploração de recursos naturais sem 
quaisquer reflexos positivos nos indicado-
res socioeconômicos. O agente responsá-
vel por essa “maldição” é a má gestão na 
utilização dos recursos. 

Essa má gestão decorre, principalmen-
te, da destinação desses recursos para 
financiamento de despesas correntes da 
máquina pública. Essas despesas, como se 
sabe, são menos elásticas ante as bruscas 
oscilações das rendas petrolíferas, o que 
dificulta ajustes tempestivos. Receitas des-
sa natureza requerem, portanto, acurada 
gestão, tendo em vista maior qualificação 
no seu emprego.

Por isso a discussão se faz premente, so-
bretudo na sociedade capixaba, dado que o 
Estado do Espírito Santo figura no cenário 
nacional como o segundo maior destina-
tário desses recursos. Assim, não podemos 
deixar escapar a oportunidade de sermos 
agentes indutores, qualificando o debate e 
servindo, inclusive, como paradigma para 
as demais unidades federadas.

LUIZ CLÁUDIO  
NOGUEIRA DE SOUZA  
é auditor fiscal do Estado 
do Espírito Santo, especia-
lista em gestão executiva 
de petróleo e gás natural 
e especialista em Direito 
Tributário

“Essa crise nos 
oportuniza um 
importante 
aprendizado, pois se 
por um lado temos 
que encarar sua 
face negativa, por 
outro ela abre uma 
importante janela para 
um debate que estava 
esquecido, por ocasião 
da abundância de 
recursos”
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ESTILO

VOCÊ SABE CUIDAR  
DOS SEUS SAPATOS  
DE COURO?
Peça essencial no guarda-roupa de todo homem, o sapato social é 
um acessório que faz toda a diferença na hora de se vestir. Por isso, 
é preciso saber cuidar bem desse calçado, para ele durar por mais 
tempo. Diferente do tênis, o sapato de couro nunca deve ser lavado 
com água abundante e nem pode ficar de molho, pois os produtos 
químicos, como sabão e detergente, podem estragar o material. Faça 
apenas uma higienização simples, com pano úmido e sabão neutro. 
Para manter sempre aquele aspecto de novo, é extremamente 
importante que seja uma hidratação esporádica no sapato. Outra 
forma de deixá-lo sempre bonito é guardando-o em um local 
arejado e ventilado, evitando que o calçado fique no sol ou em um 
lugar muito quente, para que não fique deformado.

LISTRAS VERTICAIS 
AJUDAM A ALONGAR
No mundo da moda o que não faltam são truques 
para deixar as mulheres ainda mais altas e magras. 
Um deles é o uso das listras verticais, que têm o 
poder de alongar a silhueta, dando aquela sensação 
de “esticada”, algo bem diferente das listras 
horizontais, que expandem o olhar das pessoas para 
o lado, podendo causar o efeito de aumento. Uma 
boa dica para quem deseja potencializar o efeito 
alongador é fazendo de duas peças listradas juntas, 
como calça e blusa, e vestidos longos, por exemplo. 
Além dar a sensação de aumento de altura, as listras 
verticais também ajudam a afinar a silhueta. Basta 
escolher o look que tem a sua cara.

DEIXE O HOME  
OFFICE COM A SUA CARA

Hoje em dia está cada vez mais comum ver as pessoas migrando de 
empresas para trabalharem dentro de sua própria casa, por meio do 

home office. Além de todos os benefícios oferecidos pelo trabalho 
remoto – como qualidade de vida e flexibilidade –, ter o seu escritório 

em casa também pode ser muito interessante para aqueles que gostam 
de decorá-lo à sua maneira. E se você é fã de cores mais neutras e 

escuras, vale a pena apostar em combinações como o verde e o marrom, 
que combinam bastante e trazem certo equilíbrio para o ambiente. Para 
desempenhar todas as tarefas tranquilamente, não deixe de investir em 

móveis de qualidade, que garantam conforto e segurança a você e ao 
seu ambiente corporativo, além de uma iluminação adequada, para não 

atrapalhar todo o rendimento do trabalho. 



QUE TAL BOTAR UM 
ADESIVO NO AZULEJO?
Para se ter uma casa bonita, nem sempre é 
preciso fazer grandes investimentos. Prova 
disso são os adesivos para azulejos, que dão 
um up e modernizam a decoração da casa. 
Práticos e versáteis, eles dão uma repaginada 
no ambiente, sem requerer mão de obra 
especializada para instalação. Apesar de 
estarem bastante presentes nas cozinhas, 
nada impede que você possa adotar a ideia 
em outros cantinhos da casa. No escritório, 
por exemplo, os adesivos para azulejos 
podem ajudar a inspiração em um ambiente 
onde a concentração é extremamente 
importante. Outro lugar legal para instalá-los 
são os banheiros, de preferência, próximo 
ao balcão e à torneira. Que tal mudar você 
mesmo o visual da sua casa?

FICA A DICA

FESTA DE FIM DE ANO IDEAL 
PARA A SUA EMPRESA

Com a proximidade do fim de ano também chegam as festas comemorativas 
nas empresas. E assim como qualquer evento, organizar uma festa 

corporativa demanda planejamento e esforço coletivo, para que tudo saia 
nos conformes. Por conta disso, vale a pena ficar esperto em algumas dicas 

que podem fazer a diferença, como a quantidade de participantes, o primeiro 
passo a ser executado e que pode te auxiliar a escolher o local certo do evento. 
Sobre as bebidas alcoólicas, também é possível adotar certas estratégias para 

evitar exageros, como liberar a bebida em maior volume apenas após o jantar 
ou depois do discurso do diretor ou presidente. Na alimentação, é possível 

optar por uma refeição completa ou por um serviço de buffet reduzido, com 
canapés, mesa de frios, sanduíches e snacks, por exemplo. E para dar aquele 

toque final, nada melhor do que uma atração, como DJs e músicos, que 
ajudam a dar uma animada especial no ambiente.

Considerado um dos destaques do Salão do Automóvel de São Paulo, o 
New Tucson da Hyundai será vendido por R$ 138.990,00. O novo SUV 
médio da marca, produzido na planta da Hyundai em Anápolis, é maior 
que o ix35, ganhando 6,5 e 3 centímetros a mais no comprimento e na 
largura, respectivamente. Bem equipado, o modelo traz itens de série como 
ar-condicionado de duas zonas, abertura de portas sem chave, bancos com 
ajuste elétrico, central multimídia com tela de 7 polegadas, compatível com 
Apple Carplay, e Android Auto para espelhamento de smartphone, controles 
de tração e estabilidade, além de airbags laterais e de cortina.

HYUNDAI ANUNCIA NEW TUCSON 
COM PREÇO INICIAL DE R$ 138.990,00



FRAUDE FISCAL
TIRA R$ 5 BILHÕES
POR ANO EM 
IMPOSTOS DO 
ESPÍRITO SANTO
Combater a fraude fiscal 
é uma forma de aumentar 
a arrecadação, sem elevar a 
carga tributária

GESTÃO
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“A sonegação fiscal tira o direito 
de concorrência entre as empresas, 
dificultando as vendas para as empresas 
que querem trabalhar de forma correta e de 
acordo com o Fisco” 
Eutemar Antônio Venturim,  
presidente do Cetemag, diretor do 
Sindirochas e vice-prefeito de Castelo

E mpresas que usam operações fraudulentas para 
deixar de pagar corretamente seus impostos no 
Espírito Santo, abrindo com isso uma concor-
rência desleal com as empresas que trabalham 

dentro da lei, causam um rombo estimado de R$ 5 
bilhões por ano nos cofres do Estado, de acordo com 
o que já foi apurado em investigações antifraude 
realizadas no ES. 

Alguns dos meios usados para a realização de 
fraudes são o uso de documentos falsos para obter a 
inscrição estadual através do cadastramento simplifi-
cado, utilizando interpostas pessoas como sócios de fa-
chada (empresários “laranjas”) e o uso de notas fiscais 
falsas. O Sindicato do Pessoal do Grupo de Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização (TAF) do Estado do Espírito 
Santo (Sindifiscal-ES), estimou, com base em opera-
ções realizadas nos últimos anos e em documentos 
de domínio público, que os empresários fraudadores 
se valem da fiscalização totalmente ausente, seja pela 
ausência de diligencias preventivas, seja pela ausência 
de fiscalização no trânsito de mercadorias ou pela 
ausência de auditoria perene, que ocorre por sucatea-
mento do fisco capixaba. 

As operações realizadas pelo Fisco estadual para 
apurar transações fraudulentas já identificaram 
fraudes fiscais nos setores de rochas ornamentais, café, 
atacadistas e supermercadistas. A Operação Robusta 
identificou “empresas-laranjas” que simulavam o rece-
bimento de créditos fiscais de ICMS de outros estados, 
num esquema que fraudou mais de R$ 1,7 bilhão, devi-
damente constituído pelo fisco capixaba. A Operação 
Sanguinelo identificou fraudes no setor de atacadistas 
e supermercadistas, cujos valores ultrapassaram os R$ 
230 milhões. Já a Operação Âmbar identificou transa-
ções fraudulentas no setor de rochas, que somam mais 
de R$ 1,5 bilhão. 

Além da perda de receita e a consequente redução 
dos investimentos no Estado e nos municípios, a fraude 
fiscal também leva à concorrência desleal, na medida 
em que os sonegadores praticam preços abaixo do 
mercado em relação aos empresários que trabalham 
conforme a lei. 

“A sonegação fiscal impõe a concorrência desleal 
entre as empresas, dificultando as vendas para as em-
presas que querem trabalhar de forma correta. O setor 
de rochas já avançou bastante no combate, mas ainda 
temos informações a respeito de fraudes. A Secretaria da 
Fazenda, em conjunto com o sindicato, vem trabalhando 
para tentar minimizar a situação, diminuir essas frau-
des, para que todo mundo possa concorrer de forma leal, 
afirmou o presidente do Centro Tecnológico do Mármo-
re e Granito (Cetemag) e diretor do Sindicato da Indús-
tria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito 
Santo (Sindirochas), Eutemar Antônio Venturim. 

 Outro impacto causado pela fraude fiscal diz 
respeito ao repasse do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), que deixa de ser feito 
aos municípios que, em sua maioria, não possuem au-
tonomia financeira e dependem de verbas repassadas 
pelo Estado.

“Essa sonegação, que acontece não só no setor de 
rochas ornamentais, prejudica a receita de todos os mu-
nicípios e, com isso, a carga tributária é cada vez maior. 
Como muitas empresas estão pagando menos, o gover-
no precisa arrecadar mais, e acaba tendo que elevar a 
carga tributária. Os municípios perdem na distribuição 
do ICMS e o prejuízo acaba sendo muito grande, em 
especial neste momento de crise que o país está vivendo. 
Tem sido um tempo muito difícil. Precisamos ter muita 
garra para manter as contas em dia, e quem acaba mais 
prejudicada é a própria população”, ressaltou Eutemar, 
que é também vice-prefeito da cidade de Castelo. 

SUCATEAMENTO 
Para o diretor de Comunicação do Sindifiscal, Eustá-

quio Francisco Xavier, uma das principais razões para 

OPERAÇÕES DE COMBATE  
À FRAUDE FISCAL NO ESTADO 

Operação Robusta: “empresas-laranjas” simulavam o re-
cebimento de créditos fiscais de ICMS de outros estados, 
principalmente do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, na 
entrada de sacas de café no Espírito Santo. A estimativa é 
que o esquema fraudou mais de R$ 1,7 bilhão. 

Operação Sanguinelo: identificou fraudes no setor de 
atacadistas e supermercadistas, cujos valores ultrapassa-
ram os R$ 230 milhões.

Operação Âmbar: no setor de rochas, foi deflagrada após 
a implantação de nova legislação, que dá celeridade aos 
processos de fiscalização para o setor. Foram identifica-
das fraudes de mais de R$ 1,5 bilhão. 
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os elevados números da fraude fiscal no Espírito Santo 
é o sucateamento do Fisco no Estado, que está com 
pessoal e equipamentos defasados. 

“Hoje estamos com uma defasagem acima de 50% 
no quadro de servidores. Temos uma lei de carreira 
estabelecendo que o quadro de auditores precisa ser 
ocupado com 580 cargos, mas atualmente há apenas 
330 auditores em atuação. Outra informação im-
portante é que, além dessa defasagem, a projeção de 
aposentadorias até 2019 é de 74% do quadro atual, pois 
são auditores que ingressaram em 1984”.  

A gestão também é apontada como ineficiente no 
combate às fraudes e sonegações fiscais no Espírito 
Santo, pela inexistência de um programa específico 
para esse fim. “Esse programa deveria ter o acompa-
nhamento permanente das atividades econômicas 
do contribuinte, para promover um controle efetivo 
e eficaz das ações de prevenção, acompanhamento, 

diligências e auditorias tributárias, de modo a tornar 
eficiente o sistema arrecadatório. Com isso, conseguiría-
mos trazer mais recursos para os cofres do Estado, sem a 
necessidade de aumentar os impostos”. 

A estrutura tecnológica da Sefaz também precisa me-
lhorar, segundo Eustáquio, que defende a implantação 
de ferramentas adequadas para a automação tributá-
ria, que ajudem a controlar os processos, dando mais 
velocidade no acesso às informações dos dados da nota 
fiscal eletrônica (NF-e) e nos demais dados cadastrais, 
cruzamento de dados e controle em tempo real.  

CADASTRO 
Segundo o Sindifiscal, um fator que colabora para 

que empresas fraudulentas soneguem impostos no 
Estado é o cadastro: “empresas-laranjas” encontram 
grandes facilidades para se estabelecer, uma vez 
que o processo é rápido demais e a documentação 
não é verificada de maneira eficiente. Um cadastro 
mais seguro, que permita ao Fisco ter acesso à 
documentação das empresas, é apontado como uma 
ação importantíssima de prevenção às fraudes, que 
deveria ser implantada no Estado.  

“O contribuinte, para que possa se estabelecer e 
comercializar mercadorias, precisa obter a inscrição 
estadual, para que o Estado possa ter controle das suas 
ações e cobrar os impostos devidos. O cadastro não tem 
informações suficientes para que possamos fiscalizar. 
Precisamos de mais detalhes”, argumentou Eustáquio.

Segundo o diretor do Sindifiscal, é preciso ponderar 
o equilíbrio entre a necessidade de desburocratizar pro-
cessos para a abertura de novos negócios e garantir que 
todas as informações para posterior fiscalização estejam 
presentes, incluindo coordenadas geográficas e endere-
ços precisos e corretos. 

A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) foi procurada para comentar os dados, 
mas não respondeu até o fechamento desta edição. 

GESTÃO
“Esse programa [de combate às fraudes 
e sonegação fiscal] deveria ter o 
acompanhamento permanente das atividades 
econômicas do contribuinte, para promover 
um controle efetivo e eficaz. Com isso, 
conseguiríamos trazer mais recursos para 
os cofres do Estado, sem a necessidade de 
aumentar os impostos" 
Eustáquio Francisco Xavier,  
diretor de Comunicação do Sindifiscal

OUTRAS FRAUDES IDENTIFICADAS 
PELO FISCO NO ESTADO

Rochas ornamentais: circulação de rochas sem notas 
fiscais ou com notas fiscais falsas, operando fraudes 
que podem chegar a R$ 1,5 bilhões por ano. 

Café capixaba: em torno de 6,5 milhões de sacas de 
café produzidas no ES circulam no Estado, sem a emis-
são de notas fiscais. A fraude ultrapassa os  
R$ 2,4 milhões por ano.

Fontes: Sindifiscal e reportagens veiculadas na imprensa 



59

NO PONTO

E m sua quinta edição, o Prêmio Nacional de 
Educação Fiscal foi marcado pela diversidade 
de temas. Dos 141 projetos inscritos nas catego-
rias Escolas e Instituições, 10 chegaram à final. 

Em cerimônia realizada em Brasília (DF), no dia 9 de 
novembro, foram divulgados os cinco vencedores do 
concurso deste ano.

Segundo o presidente da Federação Brasileira de 
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febra-
fite), Roberto Kupski, a entrega do prêmio é um mo-
mento especial para a instituição, as suas associadas, 
os auditores fiscais e representantes dos trabalhos.  
“O país clama por uma consciência sobre a importân-
cia de pagar tributos e sobre monitorar sua correta 
aplicação”, disse, agradecendo a parceria com a Esco-
la de Administração Fazendária (Esaf), colaboradores 
e entidades apoiadoras.

O diretor-geral da Escola de Administração Fazen-
dária (Esaf), órgão do Ministério da Fazenda – insti-
tuição parceira na realização do prêmio –, Manuel 
Augusto Alves Silva, destacou que “só realiza quem 
planeja”. Para ele, iniciativas como essa resumem o 
significado mais marcante da palavra cidadania.  
“O prêmio consegue valorizar, em uma única ação, 
importantes componentes para uma bem-sucedida 
trajetória de desenvolvimento econômico e social de 
um país, com ampla participação regional, viés educa-
cional, inovação, planejamento, temática focada em 
sustentabilidade fiscal e financeira e participação efe-
tiva de segmentos não governamentais. Sem dúvida, 
aí está a receita aplicável a um contexto, como hoje, 
que não tem apenas o Estado como protagonista.”

O primeiro lugar na categoria Escolas foi para o 
colégio da Polícia Militar de Goiás, Unidade Nestório 
Ribeiro, com “Tributos: o que nós temos a ver com 
isso”, realizado no município goiano de Jataí. A escola 
foi representada pela major Selma Rodrigues Silva, 
que recebeu um troféu e a premiação em dinheiro de 
dez mil reais para serem investidos no projeto.

A Escola Municipal de Educação Básica Coronel 
Manoel Thiago de Castro, representada pelo profes-
sor Cristian Roberto Antunes de Oliveira, da cidade 
de Lages, em Santa Catarina, levou a premiação em 
dinheiro no valor de cinco mil reais e o troféu de  

Projetos de Goiás e São Paulo vencem  
o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016

segundo lugar, com o projeto “Educação Fiscal em 
Ação, Um Caminho para a Cidadania”.

A terceira colocação da categoria foi para a cidade 
de Caraguatatuba, no interior de São Paulo, com o 
projeto “Vivendo a cidadania com atitudes valiosas”, 
da EMEI/EMEF Professor Alaor Xavier Junqueira.  
A instituição foi representada pela professora Irlân-
dia Ramos dos Santos.

Na categoria Instituições, o vencedor foi o projeto 
“Cuidando do meu bairro”, uma iniciativa da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo (USP), na capital paulista.  A professora 
Gisele Silva Craveiro levou para a universidade um 
troféu e a premiação em dinheiro, no valor de dez 
mil reais.

O professor universitário Francisco Leite levou 
para a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) o se-
gundo lugar, com o “Programa Receita para a cidada-
nia e para o desenvolvimento”, realizado no campus 
de Campina Grande.

Os cinco vencedores da quinta edição do Prêmio Nacional de 
Educação Fiscal foram divulgados em cerimônia marcada pela 
diversidade de temas dos finalistas do ano que atuam com a 
temática da educação fiscal no país 

Da esquerda para a 
direita: o presidente 
da Febrafite, Roberto 
Kupski; o diretor-geral 
da Esaf, Manuel 
Augusto, e o primeiro 
vice-presidente 
da federação e 
coordenador-geral do 
Prêmio, Lirando de  
Azevedo Jacundá
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AGENDA 
CULTURAL

10 DEZ
Novos Baianos
Grande sucesso nas décadas de 1960 e 1970, a banda 
Novos Baianos resolveu se reunir novamente para 
realizar uma série de shows pelo país, a exemplo 
da capital capixaba, que irá receber o grupo no 
dia 10 de dezembro, na Arena Vitória. Contando 
com sua formação original, com os músicos 
Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, 
Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, a banda 
irá apresentar alguns de seus principais sucessos, 
como “Preta Pretinha”, “A Menina Dança”, “Tinindo 
Trincando” e “Mistério do Planeta”.

QUEM ME ROUBOU DE MIM? 
No livro “Quem me roubou de 
mim?”, o padre Fábio de Melo fala 
sobre uma realidade que aflige 
muitas pessoas: o sequestro da 
subjetividade. Uma expressão 
pouco comum que se refere à 
privação que sofremos de nós 
mesmos quando estabelecemos 
com alguém, nas palavras do 
próprio autor, “um vínculo que 
mina nossa capacidade de ser quem 
somos, de pensar por nós mesmos, 
de exercer nossa autonomia”. 

JANGO E EU - MEMÓRIAS 
DE UM EXÍLIO SEM VOLTA
Quando criança, João Vicente, 
filho de João Goulart e de Maria 
Thereza, foi, junto com sua irmã 
Denize, testemunha e vítima das 
circunstâncias que levaram ao exílio. 
Um período turbulento da história do 
país, que foi retratado no livro “Jango 
e Eu - Memórias de Um Exílio Sem 
Volta”, onde o autor narra e recupera 
as suas memórias no Uruguai, onde 
foi alfabetizado, até a idade adulta.

PARA LER

16 DEZ
Maestro João Carlos Martins

O pianista e maestro João Carlos Martins irá se apresentar 
ao lado da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP e de um 

coral formado por 25 crianças refugiadas da África e da Síria. 
O show, que contará com a participação dos tenores Marcus 

Loureiro, Daniel Soufer e Jean William, será realizado no dia 16 
de dezembro, no Teatro Santander, em São Paulo.
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24 FEV
Exposição: Cores da Primavera
O Grupo Arte apresenta até 
o dia 24 de fevereiro de 2017 
a mostra coletiva “Cores da 
Primavera”.  A exposição reúne 
12 artistas, que expõem 53 obras 
em aquarela, como Adriana Da-
dalto, Cacilda Zouain, Maria Eu-
genia Mesquita, Bolivar Chagas, 
Maria Magdalena Frechiani, 
Luciene Campagnaro, Janaina 
Chen, Stefany Campagnaro 
Espósito, Walewska Sant´Anna 
Mori, entre outros.  O trabalho 
pode ser conferido no Centro 
Médico Shopping Vitória.

10 JAN
Exposição “Constelações”
Uma experiência poética 
que leva a reflexões sobre 
memória, identidade e afeto. 
Assim pode ser descrita a 
exposição “Constelações”, que 
se encontra aberta à visitação 
no Palácio Anchieta, em 
Vitória, até o dia 07 de janeiro. 
O trabalho do artista plástico 
Hilal Sami Hilal conta com 
três instalações grandiosas e 
foi feito de maneira coletiva, 
com a participação de 2.500 
alunos de escolas públicas da 
Grande Vitória.

27 A 29 JAN
31ª Festa do Tomate 

O município de Venda Nova do 
Imigrante sediará mais uma 

vez a Festa do Tomate, evento 
que se encontra na sua 31ª 

edição. A festa, que acontece 
entre os dias 27 e 29 de janeiro, 
no centro da cidade, irá contar 

com a participação da dupla 
Marcos e Belutti, além de 

outras atrações regionais e 
atividades como a eleição da 

Rainha do Tomate e um treino 
livre de motocross.

PARA OUVIR

Considerado como a 
maior revelação da música mundial 
de 2014, o músico Sam Smith relança seu álbum de 
estréia numa edição especial. O trabalho foi dividido em dois 
CDs: o primeiro, o clássico “In The Lonely Hour”, ganhador do 
Grammy 2014; e o segundo, com covers acústicas de sucessos 
de Amy Winehouse e da dupla Disclosure.

Dois anos depois de 
lançar uma coletânea 
de grandes sucessos, 
Laura Pausini volta 
com seu novo trabalho 
inédito, o álbum “Similares”. Um 
projeto com canções em espanhol, que mostra todo o 
romantismo da artista, com letras que permeiam a complicada 
questão do amor. O CD traz grandes e poderosas baladas,  
como “Lado Derecho Del Corazón”, “Pregúntale Al Cielo”,  
“Lo Sabías Antes Tú” e muito mais.

IN THE LONELY HOUR 
DROWNING 
SHADOWS EDITION

SIMILARES 

28 DEZ
Legião Urbana
O Multiplace Mais, em Guarapari, recebe no dia 
28 de dezembro a banda Legião Urbana, que vem 
se apresentando em diversas cidades do país, para 
comemorar os 30 anos do lançamento do primeiro disco. 
O show, que já foi realizado em Vitória e Vila Velha, traz 
alguns dos clássicos da Legião, como “Faroeste Caboclo”, 
“Será”, “Índios, “Tempo Perdido”, entre outros hits.
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CRÔNICA

O nada fútil futebol

MARCOS TAVARES 
é natural de Vitória (ES). 
Ficcionista e ensaísta, autor 
de “No escuro, armados” 
(contos, Ed. FCAA / Anima, 
1987) e  “Gemagem” 
(poemas, Ed. Florecultura, 
2005).  Membro  da Acade-
mia  Espírito-santense de 
Letras (AEL), ocupante da  
Cátedra  n º 15

B em doutos já expuseram as 
várias facetas da relação entre 
duas controversas (mas nada 
antípodas) artes: uma, a dos pés; 

outra, a das mãos.
Se intelectuais elitistas, de uma intelli-

gentsia distante do povo, ainda relutem 
em ver entre ambas algum elo, recordo 
que foram futebolistas praticantes tanto 
o João Cabral de Mello Netto quanto o 
Ferreira Gullar. De volante jogou Cabral 
no seu time de coração, o América 
(Recife-PE); depois, integrando equipe 
do Santa Cruz (PE), em 1935 sagra-se 
campeão estadual juvenil. Ferreira 
Gullar, também no plantel juvenil, foi 
centroavante do Sampaio Corrêa (MA). E 
nem um nem outro, devido a esse “ópio 
do povo”, alienou-se da pulsante realida-
de. Cabral é o festejado autor de “Morte 
e Vida Severina”, e Gullar notabilizou-se 
com o ousado “Poema Sujo”.

Mesmo quem em campo não tenha 
entrado, de fora fez menagem ao ludopé-
dio (o jogo jogado com os pés). Na mítica e 
mística palavra “gol”, vislumbrou Vinicius 
de Moraes uma profecia ao “anjo das 
pernas tortas”, o genial Garrincha.

Assim, seja um escritor iniciante, seja 
um craque no ofício, no versar futebol 
demérito algum não há.

Acatando convite para a Mostra de 
Talentos do Serviço Público, com traba-
lhos visuais a questão ecológica enfoquei, 
a defesa da Natureza, mais a defesa aos 
animais ditos inferiores, exibindo uns 
poemas insertos no que se rotula Concre-
tismo. Tinham, pois, tudo para dar certo, 
ou seja, para atrair e aguçar olhares e 
mentes da grande multidão de curiosos 

servidores, gente bem inteligente, res-
ponsável por mover a positiva e operante 
máquina chamada Estado. À obra um 
pomposo título concedi: “Exposição Poéti-
co-Ambiental”. 

Porém, só não havíamos combina-
do com uma empresa responsável 
pela confecção de gramado sintético, 
também ali exibido, destinado ao, 
então ainda em obras, estádio do nosso 
mui querido Rio Branco (meu, do José 
Fermo, do Buzim, do Gilberto Campos). 
E agora, por obra disso, multidão vinha 
para bem perto de meus poemas visu-
ais, concretos. Vinha, formando fila que 
dobrava esquina. Todos para chutar 
bola contra uma travezinha e, em acer-
tando, fazer jus a gratuitas aulas em 
academia de fisicultura. Uma jogada de 
marketing. O jugo do jogo.

Assim, por força da disputa, à minha 
exposição davam as costas. Uns, desaten-
tos, até cabeceavam os arabescos, numa 
espécie de leitura com antolhos. Ou, 
talvez, com um terceiro olho (consoante 
Lobsang Rampa).

A princípio, irritação esbocei (“pérola 
dada a porcos!”). Quis, analogamente, 
chutar dali os poemas. Depois, confor-
mou-me a Sociologia: estávamos no país 
da “bola”. Da bola nos pés. Não da “bola” 
(cérebro) na cabeça. Os poemas é que esta-
vam no local errado! Resignado, também 
fui chutar bola: só acertei trave, trave, 
trave! Ora, bolas!

A mim mesmo jurei que, ano seguinte, 
inscrever-me-ia, outra vez, para igual 
Mostra. Seria uma espetacular e inusitada 
exposição. O título? “Poemas Abstratos 
para Retro Olhar”.

“Mesmo quem em campo 
não tenha entrado, de 
fora fez menagem ao 
ludopédio (o jogo jogado 
com os pés). Na mítica 
e mística palavra “gol”, 
vislumbrou Vinicius de 
Moraes uma profecia ao 
“anjo das pernas tortas”, 
o genial Garrincha”






