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Repórteres cidadãos por uma nova cidade

Muitos recursos federais e estaduais destinados para os municípios brasileiros se 

perdem devido à corrupção. Entre 2007 e 2008, em cada 10 prefeituras investiga-

das pela Controladoria-Geral da União (CGU, órgão responsável por fiscalizar a 

aplicação de verbas do governo federal), 4 tinham licitações fraudulentas e cerca 

de 6 gastavam dinheiro do Fundeb (fundo da educação básica) de maneira indevi-

da (leia a reportagem sobre essas estatísticas em O Globo http://goo.gl/e1CGt). 

Imagine as melhorias que poderiam ser alcançadas se os cidadãos fiscalizassem 

a boa aplicação desses recursos?

O projeto "Amigos de Januária" nasceu da crença de que essa realidade começa 

a ser transformada quando os cidadãos ficam atentos à aplicação do dinheiro pú-

blico e buscam ter voz ativa na tomada de decisões. O acompanhamento cidadão 

da administração pública é muito importante. Ele permite entender como o dinhei-

ro chega à cidade e como é gasto e, assim, fica mais fácil questionar, exigir e lu-

tar pelos direitos. No longo prazo, também pode contribuir para que os 

administradores públicos tenham um maior comprometimento com a sociedade, 

porque sabem que estão sendo vigiados e cobrados. 

Deste modo, o curso de jornalismo cidadão “Amigos de Januária” tem como obje-

tivo capacitar jovens repórteres sobre como acessar dados públicos sobre o muni-

cípio como, por exemplo, o volume de recursos recebidos dos governos federal e 

estadual. A ideia é estimular os participantes do projeto a cruzar esses dados 

com informações da realidade de Januária e do seu próprio cotidiano. Além disso, 

o curso trabalha como compartilhar notícias através das mídias sociais - por exem-

plo, como gravar vídeos de bolso e colocá-los na internet e como criar e manter 

um blog. 

As matérias elaboradas pelos participantes podem ser acessadas no endereço 

http://amigosdejanuaria.wordpress.com. Ele também reúne tutoriais na área de di-

reitos do cidadão e jornalismo, bem como informações sobre a cidade de Januá-

ria coletadas de plataformas online.

Já esta apostila reúne assuntos e ferramentas que serão trabalhados durante o 

curso. Ela é dividida em duas partes. A primeira com os temas de: jornalismo cida-

dão; acesso à informação, funcionamento da administração pública; orçamento 

público e participação. A segunda apresentará técnicas básicas de jornalismo in-

vestigativo e como os participantes podem encontrar informações sobre Januária 

em sites disponibilizados por órgãos públicos (por exemplo, recursos enviados pa-

ra cidade pelo governo federal, no Portal da Transparência, e condições de saúde, 

no DataSus).

O projeto de jornalismo cidadão “Amigos de Januária” é realizado em parceria 

com a Associação Amigos de Januária (Asajan), organização que tem um papel 

crucial no combate à corrupção na cidade. Entre os membros do projeto estão os 

jornalistas Fábio Oliva, fundador da Asajan, Amanda Rossi e Jamila Venturini, dire-

toras do documentário Velha Januária (disponível em http://goo.gl/OKgFN). 



Ele também tem a colaboração de Thiana Biondo e Janet Gunter, integrantes 

da Global Voices.

O “Amigos de Januária” é financiado pela ONG internacional Rising Voices e 

tem o apoio da ONG Artigo 19. Além disso, conquistou a contribuição de cerca 

de 80 cidadãos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que fizeram doações de 

R$10 a R$500 na primeira plataforma de crowdfunding do Brasil, o Catarse 

(http://catarse.me). Obrigada a todos que acreditaram e colaboraram para 

que esse projeto se realizasse!

Essa apostila e os demais materiais utilizados no projeto estão licenciados sob 

uma licença Creative Commons e ficarão disponíveis online pelo blog “Amigos 

de Januária” (http://amigosdejanuaria.wordpress.com). Achamos que esta 

ideia pode ser replicada para outras cidades, por isso fiquem à vontade para 

utilizar os materiais livremente! 



Capítulo 1

O acesso à 

informação 

pública na 

Internet
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A responsabilidade do cidadão com sua cidade vai muito além 

da escolha de prefeitos e vereadores a cada quatro anos, nas 

eleições municipais. No dia-a-dia, ele também pode ajudar a con-

quistar melhorias. Já a responsabilidade do jornalista cidadão é 

ainda maior, porque ele informa a sua comunidade sobre o que 

está acontecendo e estimula que ela também se envolva na bus-

ca de uma cidade melhor.

Uma das maneiras mais importantes de ajudar é acompanhar as 

ações da administração pública. Como já vimos na parte I desta 

apostila, isso se chama controle social. Você pode fazê-lo de di-

versas formas, por exemplo, denunciando irregularidades na apli-

cação do dinheiro público para órgãos responsáveis (Ministério 

Público, Controladoria Geral, Tribunal de Contas) e participando 

de conselhos municipais (de saúde, educação, assistência soci-

al), que têm a função de fiscalizar a gestão pública.

Outro jeito de participar do dia-a-dia da cidade 

é acessar informações sobre ela, por exemplo, 

como está sendo gasto o dinheiro público. Isso 

ajuda a lutar por melhorias, a formular políticas 

públicas mais eficientes e a combater a corrup-

ção. O acesso à informação é um direito de to-

dos os cidadãos e um dever de quem quer 

construir uma cidade melhor. Já os governos 

têm o dever de informar suas ações para a 

sociedade, afinal trabalham para a população 

e suas despesas e gastos são custeados com 

dinheiro público.

Na parte I da apostila, você já viu uma das ma-

neiras de acessar informação: fazer um pedido 

por escrito para órgãos da administração públi-

ca. É obrigação deles receber os pedidos e res-

pondê-los, permitindo que os cidadãos se 

informem e participem da gestão da cidade. No 

entanto, ainda não existe no Brasil uma lei de 

acesso à informação, que estipule regras claras 

quanto ao prazo em que o pedido deve ser res-

pondido e punições para quem não o fizer.

lAlém do pedido de informação, existe outra maneira muito importante de acessar 

dados sobre sua cidade: através de pesquisas na Internet em sites oficiais, como 

páginas dos governos federal estadual, ministérios, institutos de pesquisa e organi-

CAPÍTULO 1

Na Internet, é possível fazer download 

de materiais sobre controle social e 

mesmo participar de cursos. Fique de 

olho nos sites:

Controladoria-Geral da União 

(http://www.cgu.gov.br/) Neste site, vo-

cê pode acessar a cartilha "Olho Vivo 

no Dinheiro Público", que trata dos direi-

tos dos cidadãos e deveres dos agen-

tes públicos. Também pode entrar em 

um canal de videos (http://www.cgu. 

gov.br/olho_vvo/Recursos/).

Escola Virtual da CGU (http://escolavir-

tual.cgu.gov.br/ead/) Oferece cursos 

online e gratuitos na área de controle 

social, por exemplo, licitações e Fundef.

Saiba mais
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zações que trabalham com a divulgação de informações públicas. Todos eles dis-

ponibilizam dados muito úteis sobre o município e você, repórter cidadão, po-

de usá-los nas suas matérias.

Imagine que você está fazendo uma reportagem sobre a educação na sua cida-

de e precisa do número de alunos matriculados 

em escolas públicas e do valor do orçamento dis-

ponível para a educação. Seu objetivo é calcular o 

investimento do Estado por aluno. Mas, ao pedir 

essas informações para a Prefeitura e a Secretaria 

Municipal de Educação, você não obtém nenhuma 

resposta. O que fazer?

Você pode entrar em dois sites na Internet, o EDU-

Data Brasil e o Portal da Transparência, e desco-

brir esses dados. Ou seja, você fica mais 

independente (não depende dos órgãos locais libe-

rarem a informação) e pode fazer suas matérias 

com mais facilidade.

Na parte II desta apostila, vamos aprender a fazer 

pesquisas em alguns dos sites oficiais que divul-

gam informações. Assim, vamos conhecer melhor 

a cidade e saber mais sobre a aplicação do dinhei-

ro público. Também vamos aprender a pesquisar 

sobre os políticos. 

Você vai ficar surpreso com a quantidade de infor-

mações que vamos encontrar! Mas os dados públi-

cos disponíveis na Internet só ganham vida quando os cidadãos procuram por 

eles. Por isso, faça pesquisas nesses sites e as use nas suas matérias!

Saiba mais

Já tramita no Congresso um proje-

to de lei de acesso à informação. 

Diversas organizações, como a Arti-

go 19 e a Associação Brasileira de 

Jornalismo Investigativo (Abraji), es-

tão pressionando para sua aprova-

ção. Agora que você sabe a 

importância do acesso à informa-

ção para acompanhar as ações 

da administração pública e, assim, 

ajudar a melhorar a cidade, é im-

portante ficar de olho nesse proje-

to de lei. Uma dica é entrar nos 

sites: http://artigo19.org/infoedirei-

toseu   e   http://www.

informacaopublica.org.br/.

CAPÍTULO 1

Você repórter

Nem sempre a pesquisa em sites oficiais substitui a necessidade de um 

pedido de informação. Muitas vezes, você vai encontrar alguns dados e 

não outros, precisando complementar sua busca na Internet com 

solicitações de informações para a administração pública local.
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A Lei da Transparência

Por lei, os governos federal e estadual e até as 

prefeituras são obrigados a ser transparentes 

nas suas ações. Ou seja, devem prestar contas 

na Internet ou em outro meio de fácil acesso. 

Deste modo, qualquer pessoa pode ver as 

informações e ajudar a monitorar a gestão pú-

blica, exercendo o controle social.

A legislação que obriga o poder público a ser 

transparente é chamada de Lei da Transparência e foi criada em 2009. Ela diz 

que devem ser publicadas na Internet e em tempo real informações detalhadas 

sobre o orçamento público. Por exemplo, se o governo federal repassou dinhei-

ro para os municípios, ele deve divulgar quem recebeu (a Prefeitura, uma 

secretaria municipal, uma associação, um cidadão), quanto recebeu, como 

recebeu (através de que fundos) e quando recebeu. Da mesma forma, as prefei-

turas devem divulgar quanto receberam, de quem, como e quanto e também 

informar como gastaram.

A Lei da Transparência estabeleceu alguns prazos para o início da divulgação 

obrigatória de dados na Internet:

• maio de 2010: União, estados (e o Distrito Federal) e municípios com mais 

de 100 mil habitantes;

• maio de 2011: municípios com entre 50 mil e 100 mil habitantes;

• maio de 2013: municípios com menos de 50 mil habitantes.  

A União e todos os estados brasileiros já se adequaram à lei e têm sites onde 

divulgam dados sobre seus orçamentos, chamados de Portais da Transparên-

cia. Já os municípios não tiveram bons resultados no cumprimento da lei. Um 

levantamento da Confederação Nacional dos Municípios realizado em maio de 

2011 mostrou que apenas 70% das cidades com entre 50 e 100 mil habitantes 

cumpriram o  prazo estabelecido.

Januária é uma das cidades que não respeitaram a data limite. O site da Prefei-

tura (http://www.januaria.mg.gov.br) tem uma seção dedicada à “Prestação de 

Contas”, mas ela ainda estava “Aguardando conteúdo” em setembro de 2011 

(quando esta apostila foi escrita), seis meses após vencer o prazo estabeleci-

do na Lei da Transparência. Veja: 

CAPÍTULO 1
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Agora, veja o exemplo de uma cidade que cumpriu o prazo previsto na lei. A 

Prefeitura de Paulo Afonso, município baiano com 108 mil habitantes, criou seu 

próprio Portal da Transparência  (http://ba.portaldatransparencia.com.br/pre-

feitura/pauloafonso/eo/), onde o cidadão encontra informações detalhadas 

sobre as receitas (quanto obteve em recursos públicos) e as despesas (quanto 

e como gastou) municipais.

CAPÍTULO 1
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Outra pesquisa, realizada em 2007 pela Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIR-

JAN), criou o 1˚ mapa municipal do e-gov (governo 

eletrônico). O endereço encurtado para acessar o 

mapa é http://is.gd/wdtNcB. De acordo com ele, 

apenas 55% dos municípios brasileiros colocavam 

na Internet informações sobre suas contas públi-

cas. Novamente, Januária não era um deles. A pes-

quisa fez sete perguntas para os municípios. Veja 

as respostas de Januária:

1- O município tem site oficial?

Sim

2- Endereço do site oficial:

http://www.januaria.mg.gov.br

3- O site permite a realização de Matrícula Online 

nas escolas públicas do município?

Não

4- No site, existem Contas Públicas abertas para consulta?

Não

Você repórter

A transparência é fundamental para o trabalho do jornalista e também 

para o controle social da administração pública, porque quanto mais 

transparentes são os governos mais informações nós podemos obter. 

Por isso, é muito importante que jornalistas e cidadãos cobrem que a ad-

ministração pública cumpra a Lei da Transparência. Que tal escrever 

uma carta para a ouvidoria da Prefeitura da sua cidade, perguntando:

• Por que não foi cumprido o prazo estabelecido na Lei da Transparên-

cia para a divulgação na Internet de informações detalhadas sobre o 

orçamento municipal?

• O que está sendo feito para que a cidade cumpra a lei?

• Quando a divulgação de dados na Internet vai começar? Qual será o si-

te usado para isso?

Saiba mais

E-gov ou governo eletrônico é 

o termo usado para se referir 

ao uso de tecnologias de infor-

mação e comunicação (TICs) 

pelos governos para democra-

tizar o acesso à informação, 

fortalecendo a participação 

do cidadão, dinamizar a pres-

tação de serviços públicos, 

promover a inclusão digital a 

baixo custo e ampliar as dis-

cussões em torno das políti-

cas públicas.

CAPÍTULO 1



18 

5- Licitações: é realizado Pregão Eletrônico no site?

Não

6- É possível fazer consulta prévia Online para expedição de Alvará de Localização?

Não

7- Existe Balcão de Empregos no site?

Não

Fique de olho

A FIRJAN solicita que os cidadãos ou as próprias prefeituras atualizem o 

resultado da pesquisa, feita em 2007. Você pode verificar se, quatro 

anos depois, em 2011, alguma coisa mudou no site da prefeitura da sua 

cidade. Hoje, é possível fazer matrícula online nas escolas públicas? É 

realizado pregão eletrônico das licitações? Para atualizar a pesquisa, 

basta preencher um formulário no site com as novas informações. O 

endereço encurtado é: http://is.gd/wdtNcB.

O que deve ser divulgado na Internet 

pela Prefeitura

O que a Prefeitura deveria informar no 

seu site, em cumprimento à Lei da 

Transparência? Em primeiro lugar, as suas 

contas, ou seja, receitas e despesas, de 

forma detalhada. Essas informações 

devem ser publicadas de modo claro, 

simples, em local visível e de fácil acesso 

aos cidadãos. Ela não pode, por exemplo, 

deixar suas contas em um local 

escondido do site. Deve haver um link na 

página inicial que permita ao cidadão acessar facilmente essas informações.

No final do capítulo, você encontra uma tabela com temas que devem ser 

publicados online pelo município. Mas mesmo que a Prefeitura da sua cidade ain-

da não cumpra a Lei da Transparência, é possível encontrar informações sobre o 

CAPÍTULO 1
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orçamento municipal em sites dos governos federal e estadual. Isso porque eles já 

cumprem a lei e publicam dados sobre os recursos públicos que enviam para os 

municípios. Vamos aprender isso no Capítulo 2.

Lista de sites que disponibilizam dados 

municipais

Além do orçamento, é possível encontrar outros tipos de dados municipais. A se-

guir, veremos uma lista de sites que publicam informações municipais tanto sobre 

ele quanto sobre outras duas áreas fundamentais: dados gerais e políticos. Nos ca-

pítulos seguintes, vamos aprender com detalhes a pesquisar em cada uma delas.

ORÇAMENTO

Portal da Transparência 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/)

Publica repasses do governo federal para órgãos públi-

cos municipais, como a prefeitura, e para outras entida-

des. Também mostra repasses diretos para cidadãos 

(Bolsa Família, por exemplo). É o site mais completo e simples de usar para obter 

informações sobre orçamento. Para facilitar o acesso, o Portal da Transparência 

tem uma página específica para cada cidade. O endereço é composto pela sigla 

do estado, seguida de “transparencia.gov.br/” e completada com o nome do muni-

cípio. Por exemplo: http://mg.transparencia.gov.br/januaria. Vamos aprender a bus-

car no Portal da Transparência no Capítulo 2 desta apostila.

Portal da Transparência Estadual

(http://www.transparencia.mg.gov.br/)

Cada estado brasileiro tem um portal da transparên-

cia estadual (veja a lista por estado http://www.infor-

macaopublica.org.br/node/1086) onde são 

disponibillizados os repasses estaduais para os muni-

cípios. Vamos aprender a buscar no Portal da Trans-

parência de Minas Gerais no Capítulo 2 desta 

apostila.

Portal de Obras do Governo Federal 

(http://www.obrasnet.gov.br/)

É possível pesquisar todas as obras que estão sendo fei-

tas/foram feitas no seu município com recursos fede-

rais. Para pesquisar, clique em “Acompanhe Obras e Serviços no seu Município”. 

Em seguida, escolha o estado e a cidade e clique em “Consultar”. Você verá todos 

os contratos assinados, anos de contratação, obras e valores. Ao clicar no número

CAPÍTULO 1
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CAPÍTULO 1

do contrato, você verá mais informações (alguns inclusive têm fotos das obras). 

Na página inicial, você também tem a opção de clicar em “Acompanhe Preços 

e Índices da Construção Civil”.

Fundo Nacional de Saúde 

(http://www.fns.saude.gov.br/)

Há dados sobre transferências de recursos do Siste-

ma Único de Saúde (SUS) para os municípios. Para 

pesquisar, escolha o estado, a cidade e o ano. Clique 

em “Consultar”. Você vai ver uma lista de entidades locais que receberam recur-

sos do SUS, por exemplo, a Prefeitura. Clique no nome delas e veja detalhes so-

bre o dinheiro repassado e sua distribuição em diferentes blocos: atenção 

básica, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saú-

de, assistência farmacêutica.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(http://www.fnde.gov.br/)

Consulte como foram repassados os recursos do Fun-

do Nacional de Desenvolvimento da Educação (FN-

DE) para sua cidade. Clique em “Liberação de Recursos de Programas do 

FNDE” para entrar na página de busca. Escolha o estado, o município e o ano 

e clique em “Buscar”. Você verá uma lista de entidades que receberam os recur-

sos, a Prefeitura, por exemplo. Clique no nome delas para ver informações deta-

lhadas, como valores, programas aos quais o dinheiro se destina, a data e a 

conta do banco onde foi feito o depósito.

Tribunal de Contas do Estado (TCE) 

(http://www.tce.mg.gov.br/)

No site do TCE-MG, é possível verificar as contas pú-

blicas do seu município. Assim, você pode conferir o 

destino dos recursos públicos e se eles estão sendo bem empregados. Tam-

bém é possível ver uma lista de fornecedores impedidos de licitar e contratar 

com a administração pública estadual.

IPEA Data 

(http://ipeadata.gov.br)

Na seção “Finanças Públicas”, é possível saber quan-

to o município gastou em diversas áreas, como saúde, educação, habitação, es-

porte, agricultura. Vamos aprender como buscar esses dados no Capítulo 2.

Portal do Orçamento do Senado 

(http://goo.gl/TZ6hm)

Além do Portal da Transparência, o Portal do Orça-

mento do Senado também disponibiliza os repasses do governo federal para 
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Você repórter

Um dos fundamentos mais importantes do jornalismo é o compromisso 

com a verdade. Isso significa que tudo que for publicado deve ser verídi-

co. Para isso, é preciso ter bastante atenção ao trabalho de apuração e 

procurar fontes de informação confiáveis. 

Todos os sites listados a seguir são oficiais ou bastante respeitados co-

mo fontes de dados verídicos. Use suas informações à vontade, sempre 

lembrando de indicar a fonte. Ao nos comprometermos com a verdade, 

publicando sempre informações verídicas e de fontes confiáveis, ganha-

mos a confiança dos leitores e do público. Isso se chama credibilidade e 

é uma qualidade a se buscar sempre.

DADOS GERAIS SOBRE A CIDADE (SAÚDE, EDUCAÇÃO, POPULAÇÃO, ECO-

NOMIA)

IBGE Cidades 

(http://www.ibge.gov.br/cidadesat)

Um dos melhores sites para obter dados sobre sua cidade! Você pode acessar 

a história resumida do município, dados sobre população por faixa etária (ida-

estados e municípios, mas é mais difícil de acessar. O diferencial do Portal do 

Orçamento é que ele permite a consulta de emendas parlamentares. Elas são 

acréscimos ao projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) da União, ou seja, pro-

postas para destinar recursos públicos para atividades e projetos que não esta-

vam previstos inicialmente na LOA. 

Como o próprio nome sugere, elas são criadas pelos parlamentares (senadores 

e deputados federais), individualmente ou reunidos em bancada. Para pesquisar 

emendas no Portal do Orçamento, clique em “Orçamento Anual”. Depois, clique 

no ano desejado. 

Abaixo da linha dos anos, há duas abas: “Elaboração” e “Execução”. Isso porque 

nem todas as emendas apresentadas (elaboradas) pelos parlamentares são apro-

vadas (o país não tem recursos para atender todas elas). Para ver apenas as 

emendas que foram aceitas (executadas), clique em “Execução”. Na lista de da-

dos que aparecer, procure “Execução Emendas – Por Localidade”. Na próxima pá-

gina, digite o nome da cidade e veja as emendas executadas naquele ano.
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de), matrículas em diversos níveis de ensino, saneamento, produção agrícola, 

serviços de saúde. Também é possível criar gráficos com os dados. Vamos 

aprender a buscar no IBGE Cidades no Capítulo 3.

Sinopse do Censo 2010 

(http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/)

Permite ver os primeiros dados do Censo 2010: população residente por faixa 

etária e sexo e número de domicílios. Os dados podem ser visualizados no ma-

pa da cidade e em gráficos. Vamos aprender a buscar neste site no Capítulo 3.

DATASUS 

(http://www.datasus.gov.br/)

Na seção "Informações de Saúde", você vai encon-

trar indicadores de saúde do seu município. Por exemplo, dados sobre sanea-

mento, mortalidade, números de nascimentos, características da rede 

hospitalar da cidade.

São tabelas com indicadores do Ministério da Saúde. São tantos dados disponí-

veis que é possível fazer um raio-X da área da saúde da sua cidade. Vamos 

aprender a buscar nesse site no Capítulo 3.

Prova Brasil – Avaliação do Rendimento Escolar 

(http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/)

A Prova Brasil é uma avaliação da qualidade do ensi-

no das escolas do Brasil. Ela leva em conta taxas de aprovação, reprovação, de-

sempenho em provas. Quando você acessa o documento de cada escola, 

pode compará-la com a média da cidade e também do estado e do Brasil. Va-

mos aprender a fazer essas buscas no Capítulo 3.

EDUData Brasil – Sistema de Estatísticas Educacionais 

(http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/)

Você pode pesquisar diversas informações educacio-

nais, como número de matrículas por nível de ensino, de escolas, formação 

dos professores, rendimento escolar. Vamos aprender a fazer essas buscas no 

Capítulo 3.
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Você repórter

Políticos e empresas

Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br)

É o órgão responsável pelas eleições no Brasil. No seu site, 

encontramos os nomes de todos os candidatos e eleitos nos 

pleitos municipais de 2008, 2004, 2000 e 1996. Também podemos 

acessar as declarações de bens dos políticos (ou seja, aquilo que 

eles disseram possuir, como casas e carros). Vamos aprender a fa-

zer buscas no site do Tribunal Superior Eleitoral no Capítulo 4. 

Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares

(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/

comunidades/responsabilizacao/irregulares)

O cadastro reúne nomes de pessoas físicas e jurídicas que tiveram 

suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. 

É possível, por exemplo, buscar nomes de pessoas que ocuparam cargo ou função 

pública e checar se houve julgamento do TCU sobre suas contas.

Sempre que usar dados públicos obtidos na Internet, mencione a fonte. 

Por exemplo: em 2010, Januária recebeu R$ 39,3 milhões do governo fe-

deral, segundo o Portal da Transparência do Governo Federal. Você tam-

bém pode dar o link da fonte para que o seu leitor possa procurar o 

dado ele mesmo. Isso é particularmente importante em blogs e sites.

Se puder, vá além! Explique como você conseguiu obter o dado, ou seja, 

o passo a passo da sua pesquisa no site da fonte em questão. Quando 

todos fazemos isso, criamos um ciclo virtuoso de distribuição do conheci-

mento. Hoje, você pode ensinar algo novo para o seu leitor. Amanhã, po-

de aprender lendo a matéria de outra pessoa. Não vale a pena guardar 

um conhecimento só para você! Compartilhe!

Também é importante anotar a data da sua pesquisa. Nem sempre você 

vai colocá-la na sua matéria, mas precisará mencioná-la se fizer uma ta-

bela ou um gráfico. Também terá que usá-la em uma denúncia para ór-

gãos competentes ou em um pedido de informação.

CAPÍTULO 1



24 

CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e 

Suspensas 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/)

Ligado ao Portal da Transparência, é um banco de infor-

mações sobre empresas e pessoas físicas que sofreram 

algum tipo de sanção (por exemplo, por participação em esquemas de corrupção). 

Transparência Brasil 

(http://www.transparencia.org.br/)

A organização Transparência Brasil, muito respeitada no Brasil e internacionalmen-

te, disponibiliza diversos bancos de dados com informações muito relevantes. O 

projeto Às Claras (http://www.asclaras.org.br/) divulga dados sobre financia-

mento eleitoral de candidatos a prefeito e vereador, além de presidente, governa-

dor, senador, deputado federal e estadual. Assim, podemos ver quem doou para 

quem e ficar de olho se algum político está beneficiando algum de seus doadores. 

Vamos aprender a buscar no site Às Claras no Capítulo 4.

Em outro projeto, o Excelências  (http://www.excelencias.org.br/), podemos 

buscar informações sobre os parlamentares brasileiros, por exemplo, se têm ocor-

rências na Justiça e Tribunais de Contas, suas informações patrimoniais, quais pro-

jetos propuseram, quem falta mais ao trabalho, mais viajou, mais gastou etc. 

Já o projeto Deu no Jornal (http://www.deunojornal.org.br/) é um banco de 

dados de notícias sobre corrupção, recolhidas de jornais publicados em diversos 

locais do Brasil. Faça um teste: procure pelo nome da sua cidade e veja as notíci-

as que saíram.

Legislações e programas de governo

Catálogo de Programas Federais para os Municípios 

(http://portalprogramasparamunicipios.

serpro.gov.br/Catalogo/catalogo.seam)

No site, é possível verificar todos os programas fede-

rais para municípios, por tema (Agricultura, Ciência e 

Tecnologia, Cultura, Meio Ambiente, Educação, Energia, 

Habitação, Saúde, Saneamento, Transporte, Trabalho e 

Renda, Segurança Pública…). Em 2011, por exemplo, existiam 3 programas na área 

de meio ambiente que poderiam ser realizados nos municípios: Programa Água Do-

ce, Programa Comunidades Tradicionais - Gestão Ambiental, Programa de Revitali-

zação de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação 

Ambiental. A busca neste catálogo de programas é bastante interessante por-

que permite ao cidadão ver alguns programas do governo federal que podem 

ser realizados nas suas próprias cidades. A partir daí, o jornalista cidadão pode

CAPÍTULO 1
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Políticos e empresas

Tribunal Superior Eleitoral 

(http://www.tse.jus.br)

É o órgão responsável pelas eleições no Brasil. No seu site, 

encontramos os nomes de todos os candidatos e eleitos nos 

pleitos municipais de 2008, 2004, 2000 e 1996. Também podemos 

acessar as declarações de bens dos políticos (ou seja, aquilo que 

eles disseram possuir, como casas e carros). Vamos aprender a fa-

zer buscas no site do Tribunal Superior Eleitoral no Capítulo 4. 

Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares

(http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/

comunidades/responsabilizacao/irregulares)

O cadastro reúne nomes de pessoas físicas e jurídicas que tiveram 

suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. 

É possível, por exemplo, buscar nomes de pessoas que ocuparam cargo ou função 

pública e checar se houve julgamento do TCU sobre suas contas.

mobilizar sua cidade e a gestão pública para levar aqueles programas para o 

município.

Plana.lto Legislação 

(http://www4.planalto.gov.br/legislacao)

Quer pesquisar legislações? O Planalto Legislação ofe-

rece uma ótima ferramenta de busca. Você pode 

procurar legislações por assunto (orçamento e finanças públicas, educação, 

assistência social, esporters, meio ambiente, transporte e trânsito...). Também há 

a opção de buscar estatutos, constituições e legislações  estaduais. No canto 

superior direito, há um link para fazer a pesquisa por palavras. Ao buscar por 

"Januária", em setembro de 2011, víamos 78 normas jurídicas que mencionavam 

o nome da cidade, como renovação das concessões das rádios Voz do São Fran-

cisco e Servir, implantação do Cefet de Januária e desapropriação de fazendas 

na cidade para fins de reforma agrária.

Você repórter

As informações públicas colocadas na Internet nos ajudam a responder 

a perguntas sobre nossa cidade. Quanto ela recebeu do governo federal 

para a área da saúde? Qual é qualidade da educação nas escolas munici-

pais, de acordo com índices de desempenho nacionais? Qual é a causa 

de morte mais frequente? Quais foram os projetos na área de habitação 

que receberam recursos federais?

Além de nos dar respostas, as informações públicas nos ajudam a formu-

lar perguntas. Por exemplo, você descobriu o valor que sua cidade rece-

beu do Fundo Nacional de Saúde para procedimentos de média e alta 

complexidade. A partir dessa informação, você pode elaborar questões e 

buscar novas respostas. Veja algumas perguntas possíveis:

Quais são os procedimentos de alta complexidade realizados? Quais 

não são realizados e exigem transferência do paciente para outros muni-

cípios, onde receberão tratamento? Por que não é possível realizá-los na 

cidade? Quais são os procedimentos de alta complexidade que mais fa-

zem falta (isso pode ser medido pelas maiores causas de encaminhamen-

to de pacientes para outros municípios)? O que seria preciso para 

viabilizar a realização desses procedimentos no Hospital Municipal?

CAPÍTULO 1
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Você repórter

Suas novas questões podem ser encaminhadas na forma de pedido de infor-

mação para órgãos de saúde pública (Secretaria Municipal de Saúde e dire-

toria do Hospital Municipal). Ou você pode solicitar entrevistas com 

autoridades da área da saúde (Secretário Municipal de Saúde, diretor do 

Hospital, médicos e funcionários municipais de saúde...). Não se esqueça de 

mencionar os dados que você encontrou na Internet tanto no seu pedi-

do de informação como na entrevista. Isso mostra que você está informa-

do sobre o assunto, e ajuda a dar credibilidade para o seu trabalho.

Por isso, o acesso a dados públicos é um ótimo ponto de partida para a 

elaboração de pautas. Tente enxergar além dos números e pense nas re-

lações que eles têm com a realidade da sua cidade. Seja curioso, nave-

gue pelos sites que disponibilizam dados públicos, veja que questões 

eles ajudam a responder e faça perguntas para os números.

Resumo: onde encontrar dados, por área

EDUCAÇÃO

Na Internet Na cidade

http://www.portaldatransparencia.gov.br

http://www.fnde.gov.br/

http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/

http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/

Conselho de Alimentação Escolar

Secretarias de Educação (do estado 

e do município)

Vereadores, partidos políticos e sindi-

catos

SAÚDE

Na Internet Na cidade

http://www.portaldatransparencia.gov.br

http://www.fns.saude.gov.br/

http://www.www.datasus.gov.br

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata

/cadernos/cadernosmap.htm

Conselho Municipal de Saúde

Secretarias da Saúde (do estado e 

do município)

Vereadores

Partidos políticos e sindicatos

Na Internet Na cidade

http://www.portaldatransparencia.gov.br

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia

http://www.sedese.mg.gov.br/index.

php/inicial-subas.html

Conselhos de Assistência Social

Prefeitura

Vereadores

Partidos políticos e sindicatos
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ESTRADAS, POÇOS, BARRAGENS E OBRAS EM GERAL

Na Internet Na cidade

http://www.portaldatransparencia.

gov.br/convenios

http://www.obrasnet.gov.br/

http://www.transparencia.mg.gov.br

Prefeitura

Vereadores

Partidos políticos e sindicatos

MEIO AMBIENTE

Na Internet Na cidade

ORÇAMENTO

Na Internet Na cidade

http://www.portaldatransparencia.gov.br

http://www.transparencia.mg.gov.br/

http://www9.senado.gov.br/portal/p

age/portal/orcamento_senado/

_PortalOrcamento

http://www.ipeadata.gov.br

Prefeitura

Vereadores

Partidos políticos e sindicatos

POLÍTICOS

Na Internet

http://www.tse.gov.br

http://www.asclaras.org.br

http://noticias.uol.com.br/politica/

politicos-brasil/

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page

/portal/TCU/comunidades/

responsabilizacao/irregulares

http://www.transparencia.org.br/

Fique de olho

Você também pode pedir informações em telefones gratuitos do 

governo federal. Veja alguns deles:

Ministério da Educação – 0800 616161

Central de Atendimento do Fundo Nacional de Saúde – 0800 644 8001

Disque saúde do Ministério da Saúde – 0800 611997

Caixa Econômica Federal – Bolsa Família – 0800 7260101

Central de Relacionamento Fome-Zero – 0800 7072003
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Encaminhamento de denúncias para ór-

gãos responsáveis

Enquanto pesquisa nos sites anteriores, é pos-

sível que você encontre algum indício de irre-

gularidade. Neste caso, é recomendado que 

você reúna as informações e provas que obte-

ve e faça uma denúncia fundamentada para 

algum órgão responsável pela fiscalização e 

controle. Afinal, o máximo que nós podemos 

fazer é acompanhar, monitorar, investigar e 

divulgar. Não podemos fazer julgamentos 

nem dar punições, por exemplo, afastar funci-

onários corruptos ou prendê-los.

Fique de olho

A publicação de uma notícia com denúncias contra a administração pública 

não significa que algo será feito para impedir que a irregularidade continue 

ou que os responsáveis sejam punidos. Muitas vezes, processos judiciais 

são iniciados com base em matérias jornalísticas, mas nem sempre isso 

acontece. Por isso, pode ser necessário fazer uma denúncia formal para al-

gum órgão responsável pela fiscalização e controle e é importante você sa-

ber como proceder.

Além disso, vale lembrar algo que vimos na parte 1 desta apostila: se você 

for publicar alguma denúncia, tome muito cuidado para não fazer declara-

ções que não pode provar. Se você tem provas, mostre-as para os seus leito-

res. Tome cuidado com termos como “ladrão” e “corrupto”. Saiba que todo 

mundo é considerado inocente até que a Justiça prove o contrário e cha-

mar alguém de ladrão pode render processos judiciais de calúnia e difama-

ção contra você.

Alguns órgãos que podem receber denúncias são: Ministério Público, Tribunais 

de Contas dos Estados (TCE), Auditoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral 

do Estado. Para fundamentar sua acusação, você pode enviar junto com ela:
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1. Informações obtidas por pesquisa – São os dados que você obte-

ve nos sites que publicam dados públicos. Vamos supor que você viu no 

Portal da Transparência que o governo federal enviou recursos para a 

construção de uma praça na sua cidade. Mas ao visitar o endereço você 

constatou que a praça não foi construída. Quando fizer sua denúncia, en-

vie também uma cópia da sua pesquisa no Portal da Transparência. 

2. Cópias de documentos – Envie documentos que provem sua denún-

cia, caso você os tenha - notas fiscais, contratos, orçamentos, cópias de 

cheques. Ainda no exemplo anterior, imagine que você tenha obtido 

com algum funcionário da Prefeitura uma cópia do contrato firmado en-

tre ela e uma empreiteira para a construção da praça. Junte esse docu-

mento a sua denúncia.

3. Fotos – As fotos são muito importantes para provar que há divergên-

cia entre os dados e a realidade. No exemplo anterior, vamos supor que 

você tirou uma foto do local onde deveria estar a praça. A imagem pro-

va que a construção prevista não foi realizada e deve ser encaminhada 

juntamente com a denúncia. Veja outras situações onde as fotos são pro-

vas importantes: 

A) quando o estoque de produtos comprados é diferente do que foi anun-

ciado; 

B) quando algum equipamento da Prefeitura (por exemplo, um cami-

nhão) está sendo usado de forma indevida (na propriedade particular de 

algum funcionário municipal); 

C) quando uma empresa que presta serviços para a administração públi-

ca não existe no endereço informado em documentos – o que é irregu-

lar e indício de corrupção.

4. Declarações e entrevistas – A população pode ser testemunha de ir-

regularidades. Pode informar, por exemplo, quando uma obra foi iniciada, 

a qualidade da merenda em uma escola e o estado do hospital municipal.

Você repórter

Sempre que for entrevistar alguém, informe que você é jornalista e diga pa-

ra onde trabalha (pode ser tanto uma empresa ou o seu blog pessoal, on-

de publica suas notícias). Seja honesto sobre seus objetivos e não tente 

enganar o entrevistado.

CAPÍTULO 1



30 

Você repórter

Saiba que ele tem o direito de pedir para não ser identificado na sua repor-

tagem. Imagine que ele decide contar para você o que sabe, mas pede que 

não diga que foi ele que deu a informação porque tem medo de receber al-

guma represália. O anonimato do entrevistado se chama sigilo da fonte. É 

um fundamento muito importante do jornalismo. Cabe a você, jornalista, pre-

servar o sigilo da sua fonte e não revelá-la quando necessário.

Mas tome cuidado para não ser enganado pelo entrevistado. Ele pode, por 

exemplo, dar uma informação falsa e pedir anonimato. Só publique a infor-

mação de uma fonte que pediu para não ser identificada se você confia mui-

to nela. Para se certificar, busque confirmar a declaração que ela deu. Uma 

forma de fazer isso é checar a história com outras pessoas envolvidas ou 

obter documentos que provem que ela é verdadeira. Isso se chama checa-

gem da informação e é outro fundamento muito importante do jornalismo.
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Tributos (impostos) arrecadados

Mês a mês e no acumulado do ano. 

Detalhado por tipo de tributo.

Recursos Recebidos

Valor total mês a mês e no acumulado 

do ano. Informações detalhadas sobre 

cada tipo de transferência constitucio-

nal, transferência voluntária e convêni-

os (veja o que esses nomes significam 

no Capítulo 2 .

Recursos Repassados

Valor total mês a mês e no acumulado 

do ano. Informações detalhadas sobre 

quem concedeu (que órgão da cidade 

repassou o recurso), quem recebeu, para 

qual finalidade, qual valor e por qual 

período.

Orçamentos Anuais

Ano de vigência da lei do orçamento - 

LOA. Valor total da receita (soma de to-

dos os valores recebidos pela cidade, 

para pagar serviços públicos e investi-

mentos) e da despesa (gastos) previs-

tas para o ano. Também é preciso 

detalhar os projetos com os quais a ad-

ministração gastou o dinheiro.

Execução dos orçamentos

Valor da receita real obtida pela cidade 

(porque nem sempre os valores previs-

tos para a receita na LOA chegam de fa-

to ao município). Despesas realmente 

pagas (nem sempre a previsão de gas-

tos é realizada), com detalhes sobre os 

projetos que receberam os recursos pú-

blicos. 

Balanços Orçamentários

Valor total das receitas previstas e ob-

tidas no ano e a diferença entre elas. 

Valor total das despesas previstas e 

das realmente pagas no ano e a dife-

rença entre elas. Se o governo gastou 

mais do que recebeu (ou seja, se a 

despesa foi maior que a receita), fal-

tou dinheiro, o que é chamado de défi-

cit. Já se o governo recebeu mais do 

que gastou (receita maior que a despe-

sa), sobrou dinheiro, o que é chama-

do de superávit. Essas informações 

devem estar no site da Prefeitura.
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Contratos (e termos aditivos)

Ano e mês da assinatura do contrato. 

Quem contratou (Prefeitura, secretaria ou 

órgão) e quem foi contratado (nome e 

CNPJ). É preciso dizer se foi feita licitação. 

Em caso positivo, deve ser publicado qual 

foi o tipo de licitação, a data da publica-

ção no Diário Oficial, o período em vigor e 

valor. Se não foi feita licitação, é preciso ex-

plicar qual é a justificativa legal para isso.

Comunicações ratificadas pela 

autoridade superior

Resumo das dispensas de licitação. Resumo 

dos convênios, acordos, ajustes e outros. Re-

sumo das permissões e concessões de servi-

ços públicos.

Compras

Ano e mês, quem comprou (Prefeitura, secre-

taria ou órgão), quem vendeu (nome e 

CNPJ), descrição do produto adquirido, pre-

ço de cada unidade do produto, quantida-

de comprada e valor total da compra. Edital 

e aviso de pregão presencial e eletrônico.

Tabela baseada em lista criada por Paulo Sérgio Silva, presidente da Associação  

Transparência Municipal.

CAPÍTULO 1





Capítulo 2

Como encontrar 

informações 

sobre o 

orçamento 

municipal





37 

A

 prefeitura da sua cidade ainda não cumpriu a Lei da Transparência? 

Então, como obter informações sobre o orçamento municipal na Internet?

Como vimos no capítulo anterior, existem diversos sites onde podemos acessá-

las. Isso acontece porque grande parte das receitas dos municípios, ou seja, o 

dinheiro disponível para custear os serviços públicos e fazer investimentos, 

tem como origem repasses dos governos federal e estadual. Como os estados 

e a União já se adequaram à Lei da Transparência, eles informam na Internet 

quanto transferiram para os municípios.

Os recursos vindos do governo federal e estadual representam a maior parte 

das receitas de muitas cidades brasileiras. Por isso, o acesso a esses dados é 

uma das maiores fontes de informação sobre o orçamento municipal e é muito 

importante para o jornalista cidadão. Neste capítulo, vamos aprender a encon-

trá-los no Portal da Transparência do governo federal e no do governo estadu-

al.

Além desses recursos, os municípios também têm receitas próprias – vindas de 

impostos municipais, por exemplo. É comum que elas não sejam tão expressi-

vas quanto os recursos vindos de fora, principalmente nas cidades pequenas, 

mas ainda sim representam uma informação importante. 

Então, vamos aprender aprocurá-las no IPEAData, do Instituto de Pesquisas 

Econômicas e Aplicadas (órgão ligado ao governo federal). Neste site, também 

veremos em que área a sua cidade gastou as receitas totais (vindas da União, 

do Estado e da arrecadação interna). Em bom português: como usou o dinhei-

ro que recebeu.

O conhecimento sobre as receitas e despesas públicas ajuda o jornalista cida-

dão a monitorar a aplicação do dinheiro público e impedir o mau uso dele. E 

vai muito além disso. Também permite que você obtenha e divulgue informa-

ções de interesse comum, estimule a comunidade a lutar por mudanças e sugi-

ra políticas públicas com base nos dados que pesquisou.

Pronto para começar?

CAPÍTULO 2
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Portal da Transparência

www.portaldatransparencia.gov.br

O Portal da Transparência é uma ferramenta poderosa para 

o jornalista cidadão. Em um único site, é possível descobrir 

quanto o seu município recebeu em recursos públicos do go-

verno federal e para que áreas. Qualquer um pode acessar 

os dados, de forma muito simples.

O portal foi lançado em 2004 pela Controladoria-Geral da União (CGU) com a fina-

lidade de divulgar como o governo federal gasta o dinheiro público. Foi uma inicia-

tiva pioneira. Depois disso, muitos estados e até municípios brasileiros passaram a 

criar seus próprios portais da transparência.

Ele também tem o objetivo de estimular o controle social, ou seja, contar com a 

ajuda dos cidadãos (a sua ajuda) para inibir a corrupção e qualquer outra irregula-

ridade com o dinheiro público. Se os dados não forem acessados, eles não têm uti-

lidade. Mas, se forem usados, têm um grande potencial de produzir mudanças.

Antes de aprendermos como pesquisar no Portal da Transparência, vale a pena re-

tomarmos alguns conceitos da parte I desta apostila. Os municípios brasileiros re-

cebem dinheiro do governo federal de algumas formas principais: transferências 

constitucionais,  transferências voluntárias e convênios e recursos pagos direto 

ao cidadão.

As constitucionais são parcelas dos impostos cobrados pela União, repassadas 

obrigatoriamente para as cidades. Os mais importantes são o Fundo de Participa-

ção dos Municípios (FPM), que representa uma das maiores receitas municipais, e 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb). De modo geral, você também pode encon-

trar as transferências constitucionais com o nome de “Encargos Especiais”.

As voluntárias não são obrigatórias e constituem uma parceria entre o governo fe-

deral e o município para a realização de uma tarefa específica – por exemplo, a 

construção de uma praça ou o custeio de parte do setor da educação. Uma moda-

lidade específica de transferência voluntária são os convênios. Eles podem durar 

mais que um ano e, geralmente, a Prefeitura também precisa pagar uma parte dos 

custos (é a chamada contrapartida).

Já os recursos pagos direto ao cidadão são transferidos do governo federal dire-

tamente para o beneficiário, sem intermediários. É o caso do Bolsa Família. O di-

nheiro não passa pela Prefeitura ou qualquer outro órgão local e vai direto para o 

cidadão.

CAPÍTULO 2
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É possível encontrar todos esses dados no endereço principal do Portal da 

Transparência (http://www.portaldatransparencia.gov.br). No entanto, precisa-

mos fazer diversas buscas para achá-los, o que nem sempre é fácil e rápido. 

Para facilitar a busca de dados municipais, o Portal da Transparência criou 

uma página específica para cada cidade do Brasil, onde aparecem todas as in-

formações que ele tem sobre ela. É muito prático! Veja no tutorial abaixo.

Tutorial

Passo 1

Entre no site de Transparência nos Estados e Municípios: 

http://br.transparencia.gov.br/. 

Passo 2

Escolha o estado e clique no botão "Ir". Em seguida, clique na letra 

inicial do nome da cidade. Então, você verá na tela uma lista de cidades 

cujo nome começa com aquela letra.

Passo 3 

Nessa listagem, você já pode obter alguns dados sobre todos os 

municípios do seu estado e também sobre a sua cidade:

CAPÍTULO 2
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Tutorial

1) número total de convênios firmados com o governo federal; 

2) valor total das ações de benefício direto ao cidadão (como o Bolsa Fa-

mília); 

3) valor total de outras ações; 

4) total geral recebido;

5) do total recebido por todos os municípios, quantos por cento foi para 

a sua cidade. Januária, por exemplo, recebeu 0,276% do total enviado 

pelo governo federal para as cidades mineiras.

Para obter dados mais detalhados, basta clicar no nome do município, 

em azul. Você será redirecionado para uma página exclusiva da cidade.

CAPÍTULO 2
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Fique de olho

O Portal da Transparência oferece uma página para cada município brasi-

leiro. Nela, há informações, tabelas e gráficos, que mostram quanto foi 

repassado pelo governo federal para a cidade. O Portal da Transparên-

cia também disponibiliza um site para cada estado. 

No caso de Januária e de Minas Gerais, os endereços são: http://mg.

transparencia.gov.br e http://mg.transparencia.gov.br/januaria. Anote o 

endereço da página da sua cidade! Assim, você não precisará repetir to-

da vez a busca pelo nome do município ou estado na página 

http://br.transparencia.gov.

Na página do município no Portal da Transparência, vamos encontrar 

informações sobre:

1) Recursos recebidos do governo federal por Área; 

2) Recursos recebidos por ação; 

4) Recursos pagos direto ao cidadão.

Agora, vamos aprender algumas buscas.

CAPÍTULO 2
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Recursos recebidos do governo federal 

por área: saúde, educação, assistência social

No final da página da sua cidade, lado esquerdo, há uma parte chamada 

"recursos recebidos do governo federal por área". Clique em "Ver mais". 

A página seguinte 

vai mostrar um 

gráfico de barras e 

uma tabela. 

Observe que, no 

canto superior 

esquerdo, você 

pode escolher o 

exercício (ano) dos 

dados. Vamos 

escolher 2010 e 

clicar em OK.

Vemos que Januária recebeu em 2010 R$ 39.355.866. Deste valor, 48% eram 

Encargos Especiais (R$ 19 milhões), 26% recursos para Assistência Social (R$ 

10 milhões), 17% para Saúde (R$ 6,7 milhões), 5% para Educação (R$ 1,8 mi-

lhão), 3% para Trabalho (R$ 1 milhão) e 0,7% para Segurança Pública (R$ 305 

mil).

CAPÍTULO 2
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Você repórter

A porcentagem nos ajuda a visualizar melhor o quanto uma parte represen-

ta em relação ao total. Por exemplo, se 3 alunos faltaram em uma aula que 

tem 30 alunos, podemos dizer que 1 em cada 10 alunos faltou ou que 10% 

faltou. Calcular percentual não é difícil. 

Basta você dividir a) o valor que quer comparar com o total pelo b) valor to-

tal (equivalente a 100%) e multiplicar o resultado por 100. Por exemplo, 3 

alunos ausentes divididos por 30 que é o total de alunos X 100 = 10%. 

Agora vamos ver como fica essa conta com números maiores. Em uma cal-

culadora, divida R$ 6.749.943 (que representa o recurso federal para a área 

de Saúde em 2010) por R$ 39.355.866 (que representa o total de recursos) 

e multiplique por 100. O resultado é 17%. Ou seja, os recursos para saúde 

representam 17% dos recursos totais do governo federal para Januária. 

Pronto, agora você já sabe calcular porcentagem!

Para obter mais informações sobre cada uma dessas áreas, clique em "Por 

Ação", que aparece em azul ao final de cada linha.

CAPÍTULO 2
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ENCARGOS ESPECIAIS

Em “Encargos Especiais”, você verá uma lista de 

fundos que o governo federal repassa para as 

cidades de forma obrigatória (as transferências 

constitucionais). O primeiro deles é o Fundo de Par-

ticipação dos Municípios (FPM), distribuído entre 

todas as cidades brasileiras segundo alguns critéri-

os, por exemplo, o número de habitantes.

Januária recebeu R$ 15.306.847 em FPM, em 2010, 

quase 40% do total dos recursos do governo fede-

ral para a cidade. Olhando para a tabela anterior 

percebemos que esse valor é maior que todas as 

demais áreas (Assistência Social, Saúde, Educa-

ção, Trabalho e Segurança Pública). Ou seja, o FPM 

representa o maior repasse do governo federal para Januária. Isso é bastante co-

mum no país todo. Em diversos municípios, o FPM é a principal receita.

Se você clicar em “Por favorecido” no final da linha do FPM, será levado para 

uma página que mostra que quem recebe o FPM (“favorecido”) é a Prefeitura de 

Januária (“JANUARIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO”). Lá, você também 

vai ver o CNPJ do favorecido. Vamos anotar o CNPJ da Prefeitura de Januária pa-

ra usá-lo no Capítulo 4 – 21.461.546/0001-10.

Fique de olho

O CNPJ é um número que identifica as pessoas jurídicas (empresa, associa-

ção, órgão da administração pública). Deve estar presente em todos os con-

tratos e notas fiscais. Outro número importante é o CPF, que identifica as 

pessoas físicas. 

Sempre que encontrar CPF e CNPJs importantes (por exemplo, de políticos, 

da Prefeitura, de empresas com contratos públicos na sua cidade), anote os 

números. Com eles, podemos procurar se a pessoa jurídica ou a pessoa físi-

ca está sendo processada, se foi julgada irregular, se fez doações eleitorais, 

se recebeu pagamentos públicos, repasses do governo federal etc.

CAPÍTULO 2

Saiba mais

O FPM é composto por uma par-

cela da arrecadação com o Im-

posto de Renda e com o Imposto 

sobre Produto Industrializado 

(IPI). Geralmente, ele é usado pa-

ra pagar gastos administrativos, 

por exemplo, a folha de pagamen-

to da prefeitura, e representa a 

maior receita dos municípios. 
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Fique de olho

Pelo país, há inúmeros casos de desvios de verba do Fundeb nos municípi-

os. Segundo reportagem publicada no jornal O Globo, entre 2007 e 2008, 

58% das prefeituras investigadas pela Controladoria Geral da União 

(CGU) gastavam dinheiro do Fundeb de maneira indevida. 

Em algumas cidades, Januária, por exemplo, ele é um dos maiores repas-

ses do governo federal e tem valores bastante expressivos. O dinheiro des-

viado do Fundeb deixa de ser investido na educação e gera prejuízos para 

toda a sociedade.

ÁREA DA SAÚDE

Agora, vamos aprender quais são os recursos repassados pelo governo federal 

para a área da saúde como um todo. Volte para a página de recursos 

recebidos por área e clique em “Por Ação” no final da linha de Saúde. Os 

valores que você vai encontrar estão organizados na tabela a seguir.

Ação Nome popular

Valor (R$)

CAPÍTULO 2

Além do FPM, outro fundo bastante importante que aparece em “Encargos Especi-

ais” é o  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-

rização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Vemos que Januária recebeu R$ 

2,35 milhões do Fundeb, em 2010.

Segundo o Ministério da Educação, o Fundeb “atende toda a educação básica, da 

creche ao ensino médio (...) A estratégia é distribuir os recursos pelo país, levando 

em consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões (eles são dire-

cionados para os locais onde o investimento por aluno é inferior ao mínimo fixado 

pelo governo federal).  Ou seja, o Fundeb tem como principal objetivo promover a 

redistribuição dos recursos vinculados à educação. A destinação dos investimen-

tos é feita de acordo com o número de alunos da educação básica”.
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No caso de Januária, vemos que 54% do que a cida-

de recebeu para a área de saúde foi destinado para 

“Atenção à Saúde da População para Procedimen-

tos em Média e Alta Complexidade” (R$ 3,6 milhões 

no total). Se você clicar em “Por Favorecido” no fi-

nal de cada linha, verá que quem recebeu todos es-

ses recursos da saúde foi a Prefeitura de Januária.

Saiba mais

Procedimentos médicos de alta 

complexidade envolvem alta tec-

nologia e alto custo, como assis-

tência ao portador de doença 

CAPÍTULO 2
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Saiba mais

renal crônica (por meio de proce-

dimentos de diálise), ao pacien-

te com câncer, a portadores de 

queimaduras, assistência em 

traumo-ortopedia, cirurgia cardi-

ovascular, entre outros.

Procedimentos de média comple-

xidade têm o objetivo de atender 

os principais problemas de saúde 

da população, com atendimento 

e atividades especializados. São 

serviços como consultas hospita-

lares e ambulatoriais, exames e 

algumas cirurgias.

Você repórter

Com essas informações em mãos, você pode fazer um pedido de informação pa-

ra a Prefeitura e questionar como foram gastos os recursos do governo federal 

destinados para a área da saúde. Por exemplo, quanto foi pago em salários de 

profissionais, com reforma de infraestruturas, compra de novos equipamentos da 

área médica, transporte de pacientes para hospitais de cidades próximas.

Outra dica é ir para a porta do Hospital Municipal e conversar com pacientes e 

profissionais da área médica sobre o estado da saúde na cidade. Se nessa visita 

alguém tentar impedí-lo de falar com as pessoas, diga que a liberdade de expres-

são é um direito de todo cidadão. Lembre-se, no entanto, de que as pessoas po-

dem optar por não dar entrevista e não falar com você. Respeite o direito delas.

Você também pode solicitar uma entrevista com algum representante da Secreta-

ria Municipal de Saúde e perguntar qual é o trabalho que está sendo feito pela 

Prefeitura nesta área. Não se esqueça de levar para a entrevista os números que 

você obteve no Portal da Transparência. Eles provam que você conhece muito 

bem o assunto de que está falando e, assim, o entrevistado vai pensar duas ve-

zes antes de tentar enganá-lo.

CAPÍTULO 2
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ÁREA DA EDUCAÇÃO

ara descobrir qual foi a divisão dos recursos para a área da educação, o 

procedimento é o mesmo. Volte para a página de recursos recebidos por área 

e clique em “Por Ação”, no final da linha de Educação.

Abaixo, copiamos a tabela que você encontra no site:

CAPÍTULO 2
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Fonte: Portal da Transparência, acessado em 21/08/2011

Note que o Fundeb não apareceu nessa lista. Isso acontece porque ele é consi-

derado um “Encargo Especial”, ou seja, um valor transferido obrigatoriamente 

pela União para todos os municípios do Brasil. Por isso, se você quiser saber o 

total destinado à educação na sua cidade, some os repasses para a área da 

educação ao Fundeb. Em 2010, esse valor foi igual a R$ 1,8 milhão mais R$ 2,3 

milhões, totalizando e R$ 4,1 milhões.

Na tabela acima, repare que o fundo “Dinheiro Direto na Escola para a Educa-

ção Básica” representou uma importante fonte de recursos federais para a 

área da educação em Januária. Segundo o Ministério da Educação, esse fundo 

tem o objetivo de melhorar a infraestrutura física e pedagógica e elevar o de-

sempenho escolar. Ele é destinado às escolas públicas da educação básica e 

também às privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lu-

crativos e distribuído de acordo com o número de alunos.

No final da linha do “Dinheiro Direto na Escola”, clique em "Por Favorecido". A 

próxima página mostra uma lista de entidades que receberam recursos do Di-

nheiro Direto na Escola e os valores. A maioria delas representa escolas da re-

de pública, mas há também a própria Prefeitura e Associações de Pais e 

Amigos.

A maior beneficiária foi a "Caixa Escolar Santa Rita da Escola Municipal de 1a 

a 4a Série", no total de R$ 61,9 mil em 2010 (no site DataEscolaBrasil, vemos 

que essa escola tem 809 alunos). A que menos recebeu foi "Caixa Escolar Mar-

ciliano Moreira da Escola Estadual Henrique Gonçalves Lima", no total de R$ 

609 (47 alunos).

CAPÍTULO 2
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Razão Social / Nome

Também podemos ver que, com exceção dos fundos do “Dinheiro Direto na 

Escola”, todos os repasses para a área de educação em Januária foram 

recebidos pela prefeitura.

CAPÍTULO 2
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Você repórter

Baseie-se nesses dados para fazer pedidos de informação para a Prefeitura so-

bre temas relacionados à educação. Por exemplo, você já reparou na qualidade 

da merenda das escolas de sua cidade? 

Com os valores de “Apoio à Alimentação Escolar”, iguais a R$ 337 mil em 2010, 

você pode perguntar quais foram as empresas que forneceram alimentos usa-

dos na merenda, qual foi o número da licitação que contratou essas empresas, 

valor de cada ítem comprado e distribuição dos alimentos nas escolas. 

É fundamental ficar de olho na qualidade da  merenda escolar, porque ela é 

muito importante para os estudantes e representa a principal refeição do dia pa-

ra muitos deles.

Além disso, segundo o manual "O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Bra-

sil”, elaborado pela organização Amarribo com apoio da Transparência Brasil e 

do Instituto Ethos, "a falta de qualidade da merenda escolar e seu consumo des-

proporcional ao número de alunos (…) constitui práticas de desvio de recursos 

muito usuais em certas prefeituras". O manual ainda dá uma dica: se o alimen-

to da merenda foi comprado de uma empresa de outra cidade, fique de olho! 

Geralmente, essa é uma "indicação de irregularidade".

Além de fazer o pedido de informação, você também pode visitar as escolas e 

conversar com professores, alunos e pais sobre a qualidade do ensino. Pode 

também entrevistar algum especialista em ensino para tirar dúvidas sobre proje-

tos para a área educacional no município.

ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para descobrir quais foram os recursos destinados para assistência social, o procedi-

mento é o mesmo. Volte para a página de recursos recebidos por área e clique em 

“Por Ação” no final da linha de Assistência Social. 

Após fazer a busca, note que o volume principal é do Bolsa Família, no total de R$ 

9,3 milhões. Esse valor corresponde a mais de 90% da Assistência social e a 24% 

do total de R$ 39,4 milhões recebido por Januária em 2010.

Agora, vamos aprender a acessar os dados do Bolsa Família de forma mais r

CAPÍTULO 2
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Volte para a página principal de transparência da ci-

dade. No caso de Januária:  http://mg.transparen-

cia.gov.br/januaria. No canto inferior direito, 

referente a Recursos Pagos Direto ao Cidadão, cli-

que em "Ver mais".

Saiba mais

A página de cada cidade no Por-

tal da Transparência divide os 

repasses do governo federal 

em dois tipos (recursos recebi-

dos por órgãos da cidade e dire-

tamente pelo cidadão) e não 

mostra o total que a cidade re-

cebeu em cada ano. 

Para obter essa informação, vo-

cê pode somar os dois valores. 

Os valores dos convênios (que 

veremos abaixo) não são anu-

ais e não são incluídos nesta 

conta.

Você repórter

Com os dados do Portal da Transparência sobre assistência social, você 

pode fazer uma matéria sobre a evolução do programa Bolsa Família na 

sua cidade. Para isso, refaça a pesquisa acima para todos os anos 

disponíveis no Portal e mostre no seu texto se os recursos aumentaram.

Para completar a reportagem, você pode fazer entrevistas com 

especialistas em programas sociais e com beneficiários do Bolsa Família. 

Outra dica é conversar com comerciantes da cidade e perguntar se eles 

notaram aumento nas vendas desde o início do Bolsa Família. Isso é 

algo muito comum nos municípios brasileiros. Vamos pensar no caso de 

Januária. Em 2010, o Bolsa Família forneceu mais de R$ 9 milhões para 

famílias da cidade. Boa parte desse dinheiro é usado para comprar 

alimentos, roupas e outros bens, ajudando a movimentar a economia, 

além de melhorar a vida do beneficiário.
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Na página seguinte, escolha o exercício (o ano) no canto superior esquerdo e 

clique em OK. Note que é possível pesquisar a partir de 2007. No caso, esta-

mos trabalhando com 2010. 

Na linha do Bolsa Família, clique em "Por Beneficiário". Pronto, agora você tem 

a lista completa das pessoas que estão incluídas no programa de transferên-

cia de renda do governo federal. Note que a lista de Januária de 2010 tem 584 

páginas.

CAPÍTULO 2
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CONVÊNIOS

Vamos aprender um último tipo de busca no Portal da Transparência do municí-

pio: os Convênios. Eles são acordos entre o governo federal e os municípios pa-

ra a realização de projetos específicos. Têm uma duração determinada e 

podem levar mais que um ano.  

Geralmente, a Prefeitura dá uma contrapartida, ou seja, cobre uma parte dos 

custos. As atividades previstas nos convênios são bem mais específicas que as 

que recebem recursos do orçamento anual. Por isso, ao acessar informações 

sobre os convênios, fica mais fácil de verificarmos se o dinheiro foi bem aplica-

do ou não.

Para acessar os convênios, volte para a página inicial (http://mg.transpa

cia.gov.br/januaria) e clique no gráfico em destaque.

Você será levado para uma outra página, que mostra que foram celebrados 

110 convênios entre o governo federal e Januária, no valor de R$ 

16.430.488,46, no período que vai de “01/01/1996 a 03/08/2011”. A página 

ainda lista os órgãos responsáveis por esses convênios:
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Fonte: Portal da Transparência, acessado em 21/08/2011

Agora, vamos voltar para a página inicial e clicar no “Cadastro de Convênios”.
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Em seguida, será aberta uma tabela com todos os convênios que o governo fe-

deral realizou com Januária nesse período. Clique no número do convênio pa-

ra obter mais informações, como ano de vigência.

Vamos analisar os convênios firmados com Januária. O primeiro mostrado é o 

de mais alto valor: R$ 2,6 milhões, destinados à execução de melhorias sanitá-

rias domiciliares, entre 2001 e 2004. 

Além disso, vemos que de 2010 a 2012 está em vigor um convênio de R$ 717 

mil entre o Ministério da Educação e a Prefeitura para construção de escolas. 

Também vemos que em 2006 o Ministério do Turismo liberou R$ 500 mil para a 

Prefeitura revitalizar a orla (do Rio São Francisco).

Você repórter

A pesquisa por convênios é muito importante para monitorar a adminis-

tração pública. Há alguns bastante concretos, cujas atividades nós pode-

mos acompanhar. No final do capítulo, você vai encontrar uma tabela 

com todos os realizados a partir de 2005. Veja a linha 18. 

Ela mostra que o governo federal firmou um convênio com a Prefeitura, 

em 2006, para construção de uma quadra de esportes do Bairro Várzea 

Bonita, no valor total de R$ 69,7 mil (sendo R$ 50 mil do Ministério do Es-

porte e R$ 19,7 mil da Prefeitura). Com esses dados em mãos, podemos 

ir até o Povoado de Várzea Bonita e verificar se a quadra foi construída, 

qual é a qualidade da construção, conversar com os usuários e morado-

res do bairro e perguntar se eles estão satisfeitos, tentar verificar se a 

qualidade da obra corresponde ao valor que foi destinado a ela.

Já na linha 2, vemos que o Ministério da Educação firmou um convênio 

com a Prefeitura de Januária, em 2010, para construção de escola(s), no 

valor total de cerca de R$ 725 mil (sendo R$ 717 mil do Fundo Nacional 

para Desenvolvimento da Educação e R$ 7 mil da Prefeitura). Podemos 

buscar informações na cidade sobre quais escolas estão sendo construí-

das com esse recurso, visitá-las, entrevistar moradores do entorno da 

obra e funcionários.
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Portais de transparência dos Estados

Os estados brasileiros também já têm portais da transparência. Os endereços 

estão listados no site do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas 

(http://www.informacaopublica.org.br/node/1086). No caso de Minas Gerais, o 

endereço é: http://www.transparencia.mg.gov.br/. Nele, podemos ver quanto o 

governo mineiro repassou para Januária.

Passo 1

Primeiro, acesse o site http://www.transparencia.mg.gov.br/. Para consul-

tar, clique no retângulo "Repasse a Municípios". Em seguida, selecione o 

ano e o período que você gostaria de visualizar. Para vias de exemplo, 

vamos continuar a análise de dados de 2010 - período "Anual" / “Ano 

corrente”. Clique em OK.

Tutorial
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Tutorial

A página seguinte mostra que, em 2010, Minas Gerais repassou cerca de 

R$ 6 bilhões para todos os municípios do Estado. 

Passo 2

No final da página, clique em "Consultar por Município" e escolha a cida-

de. Ao selecionar Januária, você vê que a cidade recebeu do governo do 

Estado R$ 5,3 milhões, em 2010. Todo esse valor veio do repasse de im-

postos, sendo 80,5% em ICMS, 18% em IPVA e 1,4% em IPI. 

Passo 3

Você também pode visualizar os dados em um gráfico. Basta clicar em 

"VER GRÁFICO".  
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Receitas próprias

Além de conseguir informações sobre as receitas que a cidade obteve dos go-

vernos federal e estadual, podemos encontrar na Internet suas receitas própri-

as, obtidas através de impostos municipais. Para isso, precisamos acessar o 

site IPEAData (http://www.ipeadata.gov.br/), do Instituto de Pesquisas Econômi-

cas Aplicadas. A seguir, vamos aprender como buscar essas informações.

Tutorial

Passo 1

Entre no site http://ipeada-

ta.gov.br. Em seguida, cli-

que na seção “Regional”, 

em verde. 

Passo 2

Depois, clique em “Nível Geográfico” e escolha “Municípios”. Clique na op-

ção “Temas” e, depois, em “Finanças Públicas”.  
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Tutorial

Passo 3

Você verá uma lista com 55 variáveis. Vamos nos concentrar nas “Recei-

tas tributárias” - 6 ao todo. São elas: IPTU, ISS, impostos, outros impos-

tos, taxas, geral. Observe o período dos dados na última coluna – de 

1985 a 2005. 

Marque a variável que você quer visualizar (para isso, clique no quadra-

do que aparece antes do nome da receita tributária) e clique na lupa no 

canto superior direito para pesquisar.

Passo 4

Em seguida, selecione algumas opções de busca. Em “Escolha o nível ge-

ográfico”, marque “Municípios”. Em “Escolha a abrangência”, procure o 

seu estado. Por último, coloque o ano que você deseja e clique novamen-

te na lupa para pesquisar.

A página seguinte vai mostrar o dado que você escolheu para todos os 

municípios do estado selecionado. Agora, basta procurar na lista pelo 

nome da sua cidade e conferir qual é o dado.
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Despesas

Ainda no site do IPEADATA (http://www.ipeadata.gov.br/) podemos pesquisar 

como a cidade gastou seus recursos.  Lá, vamos saber, por exemplo, quanto o 

governo municipal gastou com saúde, educação, habitação, esporte, 

agricultura. A seguir, vamos aprender como buscar essas informações.

Tutorial

Passo 1

Repita os passos 1 e 2 do tutorial anterior.

Passo 2

Você verá a mesma lista com 55 variáveis. Mas, agora, em vez de nos con-

centrarmos nas receitas, vamos nos focar nas “Despesas por função” - 

21 ao todo. Algumas delas: agricultura, esportes e lazer, educação, habita-

ção e urbanismo, indústria, comércio e serviços, trabalho, transporte. 

Observe o período dos dados na última coluna – a maioria vai de 1990 a 

2005, mas alguns tem um período um pouco menor. 

Marque a variável que você quer visualizar (para isso, clique no quadrado 

que aparece antes do nome da despesa) e clique na lupa no canto superi-

or direito para pesquisar.

CAPÍTULO 2



62 

Tutorial

A página seguinte vai mostrar o dado que você escolheu para todos os 

municípios do estado selecionado. Procure na lista pelo nome da sua cidade.

Abaixo, segue uma tabela com as despesas de função em Januária, em 2005, 

obtida através da busca que acabamos de aprender.

Passo 3

Em seguida, selecione algumas opções de busca. Em “Escolha o nível 

geográfico”, marque “Municípios”. Em “Escolha a abrangência”, procure o 

seu estado. Por último, coloque o ano que você deseja e clique 

novamente na lupa para pesquisar. 
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Fonte: IPEADATA, consultado em 09/09/2011
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Fonte: Portal da Transparência, acessado em 21/08/2011
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A

lém de obter informações sobre o or-

çamento municipal (tema do capítu-

lo anterior), é importante conhecer dados 

gerais sobre a sua cidade, que expliquem 

as características da população, como ela 

vive e que serviços são oferecidos para 

ela. 

Quantos habitantes a cidade tem? Quan-

tos hospitais e escolas existem? Qual é 

o número de leitos de saúde e o número 

de matrículas escolares? Quantos são 

os médicos e os professores? Quais são as riquezas do município? Quanto é 

produzido pela agricultura? E pela pecuária? E a indústria? Como as riquezas 

produzidas na cidade são divididas entre a população?

As respostas para essas perguntas são importantes para entendermos melhor 

nossa cidade. Junto com informações sobre o orçamento, compõem um retra-

to muito rico da realidade local. Elas também nos ajudam a reivindicar mudan-

ças e a sugerir políticas públicas.

A boa notícia é que todas elas são publicadas na Internet! Diversos institutos 

de pesquisa disponibilizam online dados gerais sobre todas as cidades brasilei-

ras - como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de 

Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) - e nos ajudam a conhecê-las melhor.

O jornalista cidadão que sabe encontrar dados gerais sobre seu município po-

de descobrir pautas interessantes e produzir matérias mais ricas. Ele também 

pode conquistar mais a confiança dos leitores, porque vai basear suas afirma-

ções em fontes de dados oficiais e não em suposições. 

Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você vai publicar uma matéria so-

bre o desenvolvimento econômico de Januária. Baseado na sua observação 

da cidade, você supõe que o Produto Interno Bruto per capita é muito baixo. 

Então, você escreve:

“A cidade de Januária tem um baixo desenvolvimento econômico. Isso se refle-

te no Produto Interno Bruto per capita, que é um dos menores do estado de Mi-

nas Gerais”.

Nesse caso, você não apresentou provas e nem fontes. Você está baseando su-

as afirmações apenas em suposições, que podem ser questionadas por seus 
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leitores e por autoridades. Agora, veja a diferença quando você acessa dados 

gerais disponíveis na Internet:   

“A cidade de Januária tem um baixo desenvolvimento econômico. Isso se refle-

te no Produto Interno Bruto per capita, que é um dos menores do estado de Mi-

nas Gerais. Segundo o IBGE, o valor estadual era de R$ 14,2 mil por ano, em 

2008. Já o municipal era de apenas R$ 4,9, quase um terço do total de Minas 

Gerais”.

Neste capítulo, vamos aprender a pesquisar dados gerais sobre a cidade nos 

seguintes sites:

• IBGE Cidades;

• Censo 2010 Sinopse por Setores;

• Cadernos de Informações de Saúde;

• EDUData Brasil;

• Prova Brasil;

• IPEAData.

Você não precisa decorar como fazer as buscas em todos eles. Sempre que 

precisar de algum dado, você pode voltar para a sua apostila e lembrar como 

fazer! O importante é saber que esses dados existem e ter consciência de co-

mo eles podem ajudá-lo nas suas matérias. 

Agora, vamos começar!

IBGE Cidades

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/

Este é o site que tem o maior número de informações gerais sobre as cidades 

do Brasil. Você pode descobrir a população por faixa etária (idade), matrículas 

escolares em diversos níveis de ensino, saneamento, produção agrícola, 

serviços de saúde. Também é possível criar gráficos. 

Todas os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

órgão que realiza diversas pesquisas sobre a população brasileira, como o 

censo. Não é um site tão organizado quanto o Portal da Transparência, que 

vimos no capítulo anterior. Mas é muito simples de usar. Aprenda a seguir.
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Passo 1

Para começar, clique no seu estado. Depois, procure o nome da sua 

cidade na lista à direita.

Tutorial

Você verá à esquerda uma tabela 

com os tipos de dados disponí-

veis sobre sua cidade. Primeiro, 

aparecem informações gerais, co-

mo previsão do tempo, a popula-

ção da cidade em 2010, área do 

município, seu histórico (um texto 

curto sobre a história da cidade) 

e infográficos.

Você repórter

É muito importante conhecermos a história da nossa cidade. Assim, quan-

do escrevemos matérias sobre ela, podemos comparar passado e presen-

te e traçar as transformações pelas quais a cidade passou. 

Veja algumas informações sobre a história da cidade que podem ajudar 

o jornalista cidadão nas suas reportagens:
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Você repórter

1. quais foram os ciclos econômicos da cidade (ou seja, que atividades 

foram importantes para gerar renda na cidade em diferentes momen-

tos da sua história);

2. como se deu o crescimento da cidade (tanto da população quanto 

do espaço físico, como surgimento de novos bairros);

3. quais obras importantes foram realizadas (construção de rodovias 

que cruzam o município, pontes, hospitais);

4. quais foram as personalidades que tiveram um papel relevante na his-

tória da cidade (um grande escritor/poeta, um médico que desenvol-

veu algum trabalho importante, um político que trouxe melhorias para 

a cidade, um político que deixou o cargo porque foi acusado de ter co-

metido irregularidades na administração pública...);

5. quais são as datas marcantes. 

Para conhecer melhor a história da sua cidade, você pode pesquisar em li-

vros e documentos históricos disponíveis em bibliotecas municipais, entre-

vistar professores de história e historiadores, falar com moradores 

antigos, visitar museus e construções que foram feitas há muito tempo. 

Depois de consultar essas fontes de informação, não deixe de escrever 

uma matéria contando o que descobriu. Você pode publicá-la em um blog, 

por exemplo. Lembre-se sempre de informar quais são as suas fontes. 

Além disso, você pode contribuir com a Wikipedia, uma enciclopédia onli-

ne feita por colaboradores de todo o mundo. Ela tem uma página para ca-

da cidade (a de Januária é http://pt.wikipedia.org/wiki/Januaria), cujas 

informações podem ser expandidas e melhoradas. Na Wikipedia, você pre-

cisa observar regras parecidas com as que você usa para escrever uma 

matéria, como ter compromisso com a verdade e dizer quais são suas fon-

tes. Para obter mais informações sobre como contribuir com a Wikipedia, 

acesse: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Todo_o_indispensavel...

Quanto mais você compartilha as informações que conseguiu, mais você 

ajuda a espalhar conhecimento!

Ainda entre as informações gerais, vamos explorar a linha de infográficos. Cli-

que no botão que aparece no final dela. A seguir, será aberta uma nova janela 

com gráficos sobre diversos temas: dados gerais, população, economia, 
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casamentos, docentes, escolas, matrículas, frota, histórico. Veja abaixo os grá-

ficos sobre a população de Januária. 

Saiba mais

Infográficos são criações visu-

ais que usam imagens para nos 

ajudar a entender um assunto. 

Assim, em vez de escrever um 

parágrafo contando qual foi a 

evolução da população da cida-

de ao longo dos anos, pode ser 

feito um gráfico que mostre es-

sa informação com linhas, bar-

ras etc. Alguns dos elementos 

que podem ser usados pelos in-

fográficos são tabelas, gráficos, 

mapas e desenhos. 

Você repórter

No gráfico do IBGE Cidades sobre a população de Januária, podemos ver 

informações muito interessantes. Em 1991, a população era de 87 mil e 

caiu para 64 mil em 2007. Também vemos um gráfico sobre a variação da 

população do Brasil e de Minas. Nos dois casos, a população cresceu. 

A partir desses dados, podemos preparar uma pauta sobre a queda da po-

pulação de Januária. A pergunta mais importante que precisamos respon-

der é: por que a população de Januária diminuiu, ao contrário da 

população do Brasil e de Minas Gerais? 
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Você repórter

Para respondê-la, precisamos pesquisar algumas possibilidades: desde 

1991, houve alguma divisão na cidade, para dar origem a outros municípi-

os? A população está migrando de Januária, ou seja, se mudando para 

outras cidades? Por qual motivo as pessoas estão saindo? 

Podemos buscar respostas para essas perguntas em uma entrevista com 

um professor de Geografia e com o núcleo do IBGE do seu município. 

Também podemos descobrir histórias de pessoas que saíram de Januá-

ria e buscar entender seus motivos.

Abaixo das informações gerais, vemos o título “Informações Estatísticas”, que 

reúne uma lista de temas sobre os quais o IBGE Cidades tem dados. Entre eles: 

agricultura e pecuária, saúde, registro civil (como número de casamentos), PIB, 

ensino, frota (número de veículos), matrículas escolares.

A primeira linha de dados chama-se “Síntese das Informações”, que resume 

algumas das mais importantes: população, eleitores, PIB, matrículas escolares, 

estabelecimentos de saúde e número de empresas. Abaixo, segue uma tabela 

com os dados exibidos sobre Januária:
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Com esses dados, já é possível entender melhor a cidade. Em Januária, vivem 

65 mil pessoas em 21 mil domicílios (casas). O número de mulheres é pratica-

mente igual ao de homens. 

O Produto Interno Bruto per capita (por pessoa) é de R$ 4,9 mil por ano, ou se-

ja, a média de rendimentos gerados por cada morador da cidade em um ano é 

igual a R$ 4,9 mil (em torno de R$ 400 por mês). 

No total, existem aproximadamente 17 mil estudantes e cerca de mil professo-

res de Ensino fundamental e Médio. Para atender a todos os 65 mil habitantes, 

a cidade tem apenas 25 estabelecimentos de saúde do SUS. 

Você repórter

Muitas vezes é interessante comparar os dados que você obteve sobre a 

sua cidade com dados gerais do seu estado e mesmo do Brasil. Assim, é 

possível saber se sua cidade está acima ou abaixo da média estadual ou na-

cional. Em geral, é mais fácil comparar quando os números são relativos,
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Você repórter

ou seja, uando mostram uma parte do valor total que corresponde a 

uma certa população. Vamos entender o que isso significa: o PIB per capi-

ta é um número relativo, porque mostra a parte do PIB para 1 pessoa. 

Quando dizemos que existem 65 professores para cada 1000 alunos de 

Ensino Fundamental e Médio em Januária, isso também é um número re-

lativo, porque mostra a parcela do total de professores para 1000 alu-

nos. Se falamos que a cada 10 moradores de Januária, 7 são eleitores 

(votam nas eleições), ou que 70% são eleitores, também estamos usan-

do números relativos - todas as porcentagens são números relativos. 

Com alguns cálculos (regra de três, por exemplo) é possível obter núme-

ros relativos. Mas também encontramos cálculos prontos nos sites em 

que vamos pesquisar. 

Para obter dados do seu estado e compará-los com os do seu municí-

pio, você pode acessar o IBGE Estados (http://www.ibge.gov.br/estado-

sat/), que é muito parecido com o IBGE Cidades. No site, vemos que o 

PIB per capta de Minas Gerais é igual a R$ 14,2 mil. Comparando com va-

lor de Januária, de R$ 4,9 mil, vemos que a cidade tem um PIB per capta 

bastante baixo se comparado com o valor do estado.

A comparação ajuda a dar contexto para os números, ou seja, ajuda a ex-

plicar o que eles significam. Se dissermos apenas que o PIB per capita 

de Januária é de R$ 4,9 mil por ano, talvez o leitor não vai perceber o 

que isso significa (se é bom ou ruim, alto ou baixo). Agora, se você tam-

bém disser que o PIB per capita de Minas Gerais é de R$ 14,2 mil, o leitor 

vai comparar os valores e perceber que R$ 4,9 é um valor muito baixo. 

Deste modo, você está oferecendo contexto para os números.

A seguir, veja outros dados que você pode encontrar na parte de “Informações 

Estatísticas” do IBGE Cidades:

1. Censo Agropecuário 2005: há números sobre a utilização das terras 

(tamanho das áreas ocupadas por matas e florestas e por locais de preser-

vação ambiental); número de cabeças de bois, aves e porcos criados; quanti-

dade de leite de vaca e de ovos de galinha produzidos; produtos agrícolas 

cultivados, além da produção em toneladas e do seu valor. As tabelas a 

seguir foram criadas com dados do Censo Agropecuário 2005. Veja:
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2. Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios: nesta parte vemos 

qual é o valor do PIB, ou seja, da soma de todas as riquezas produzidas 

na cidade. É possível saber quanto foi gerado pela agropecuária, pela in-

dústria, pelos serviços e pelos impostos. Também é possível saber qual 

é o valor do PIB per capita (por pessoa). Todos esses dados estão dispo-

níveis para os anos de 2003 a 2008.

CAPÍTULO 3



90 

Além dos infográficos, uma ferramenta muito útil 

no IBGE Cidades é o cartograma.

Veja o cartograma do PIB per capita. Cada cor cor-

responde a um valor – cores claras para PIB per ca-

pita baixo e cores escuras para PIB per capita altos 

- e cada município é mostrado no mapa com a cor 

correspondente ao seu PIB per capita. 

Saiba mais

Cartograma é um mapa com divi-

sões por região (como países, es-

tados, municípios ou bairros). No 

caso dos cartogramas do IBGE Ci-

dades, o mapa do estado é dividi-

do por municípios. Cada um 

deles ganha uma cor, de acordo 

com uma escala de valores. 
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Assim, fica mais fácil visualizar os dados. Vemos claramente que o Norte de Mi-

nas Gerais tem o pior PIB per capita do estado (de R$ 3 a 5 mil), porque é a 

parte mais clara do mapa. Já a região do Triângulo Mineiro, a mais escura do 

mapa, tem o maior PIB per capita (de R$ 10 a 177 mil).

É possível gerar diversos cartogramas no IBGE Cidades. Procure um quadradi-

nho no final da linha de cada dado que você obter no site. Se houve, você po-

de gerar um cartograma. Clique nele para ver o mapa.

3. Serviços de Saúde: É possível saber o número de estabelecimentos 

de saúde, de leitos e os tipos e números de equipamentos médicos 

(neste capítulo da apostila, também vamos aprender a pesquisar esses 

dados nos Cadernos de Saúde do SUS). Todos esses dados estão 

disponíveis para os anos de 2005 a 2009. As tabelas abaixo foram 

criadas com dados de Serviços de Saúde obtidos no IBGE Cidades. Veja:
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4. Morbidades hospitalares: são dados sobre as causas de morte mais 

comuns nos hospitais da cidade (adiante, também vamos aprender a 

pesquisá-los nos Cadernos de Saúde do SUS). Eles estão disponíveis para os 

anos de 2005 a 2010.

5. Ensino - Matrículas, docentes e rede escolar: o IBGE Cidades mostra 

o número de escolas, professores e matrículas em todos os níveis de ensino, 

em 2005, 2007 e 2009 (neste capítulo da apostila, também vamos aprender 

a pesquisar esses dados EDUData Brasil).

6. Estatísticas do registro civil: há informações sobre número de nascidos 

vivos registrados, óbitos (mortes) em hospital, óbitos no local de residência 

do falecido, casamentos registrados, separações judiciais e divórcios. Todos 

esses dados estão disponíveis para os anos de 2004 a 2009. 
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7. Representação política: mostra o número de votos que os candidatos 

mais votados tiveram na cidade, tanto nas eleições de 2004 (municipais) 

como nas de 2006 (gerais, que elegeram Lula para seu segundo mandato 

como presidente do Brasil). No Capítulo 4 desta apostila, vamos aprender 

uma forma mais fácil e mais completa de pesquisar esses dados.

8. Pecuária: tem informações parecidas às do Censo Agropecuário de 

2005, como número de cabeças de bois, galinhas e porcos. Uma diferença 

é que aqui existem dados de 2004 a 2009.

9. Lavoura permanente e Lavoura temporária: também tem 

informações parecidas às do Censo Agropecuário de 2005, como área 

plantada e produção de cada cultura agrícola. Os dados também vão de 

2004 a 2009.

10. Extração vegetal e silvicultura: informações sobre os produtos 

extraídos da natureza, como lenha e carvão, disponíveis para os anos de 

2004 a 2009.

Você repórter

Com os dados do IBGE Cidades, você pode escrever uma matéria sobre a 

agricultura e a pecuária da sua cidade. Pode mostrar quais são os produ-

tos agrícolas mais produzidos, quais geram maior valor, quais são os reba-

nhos maiores e menores. Também pode pegar dados antigos e novos (de 

2004 a 2009) e verificar quais produtos agrícolas e rebanhos cresceram, 

quais diminuíram. 

Para obter mais informações, é possível marcar entrevista com a Secreta-

ria de Agricultura e Pecuária da sua cidade, produtores rurais, trabalhado-

res, feirantes que vendem produtos da região. Tente descobrir qual é a 

importância da agricultura no seu município, se ela contribui para a gera-

ção de renda e de emprego e também para a produção de alimentos que 

serão consumidos pela população local. 

11. Estatísticas do cadastro central de empresas: número de empresas 

cadastradas na cidade, pessoal ocupado (trabalhadores) nessas empresas e 

seu salário médio mensal. Todos esses dados estão disponíveis para os anos 

de 2006 a 2009. 

12. Instituições financeiras: número de agências bancárias, valor total da 
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poupança na cidade, operações de crédito e depósitos, em 2006, 2009 

e 2010.

13. Frota: número de automóveis, caminhão, trator, moto, ônibus etc de 

2005 a 2010.

14. Mapa de pobreza e desigualdade - municípios brasileiros 

2003: mostra a incidência da pobreza no município em 2003. Em Januá-

ria, ela era de 50%, ou seja, metade da população. Veja esses dados no 

cartograma de Minas Gerais, mostrado abaixo. A parte mais escura mos-

tra as cidades com maiores índices de pobreza e desigualdade (de 47 a 

71%) e a mais clara  as cidades com menores índices (de 5 a 25%). No-

vamente, o Norte de Minas Gerais tem os piores números do estado.

Censo 2010 - Sinopse por setores

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/

O censo é maior pesquisa sobre a população brasileira. É realizado a cada dez 

anos pelo IBGE, desde 1940, e faz um retrato de todos os brasileiros: quantos são, 

onde vivem e como são e como vivem. O último censo foi realizado em 2010, 

quando profissionais do IBGE visitaram residências em todo o país para fazer a 

contagem da população e entrevistas.

A divulgação dos primeiros dados recolhidos em 2010 já começou. A boa notícia é 
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que já foram publicadas diversas informações sobre as cidades brasileiras. No 

site Sinopse por Setores, é possível ver os dados do seu estado por município 

e até da sua cidade por áreas e bairros! Além disso, os números são exibidos 

em mapas e gráficos. O site é muito legal, o único defeito é que às vezes 

demora muito para abrir os dados. Mesmo assim, vale muito a pena. Vamos 

aprender?

Tutorial

Passo 1

Primeiro, acesse o site http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopsepor

setores/. Você verá três retângulos: Menu, Seleção de Áreas, Seleção de Variável. 

Em Seleção de Áreas, escolha o nível geográfico: Município ou Setor.

Passo 2

Para começar, vamos escolher o nível Setor. Depois, escolha o estado e a cidade.

Passo 3

Em seguida, vá para o retângulo Seleção da Variável e selecione “Pessoas 

residentes”. A seguir, o site vai mostrar um mapa da cidade, dividida por 

áreas. Cada uma delas terá uma cor diferente, de acordo com o número de 

pessoas residentes. Como vimos anteriormente, isso se chama cartograma.

No caso de Januária, a população total é de 65 mil. As áreas mais 

populosss são: Centro (cerca de 40 mil pessoas), Riacho da Cruz (5,5 mil), 

Tejuco (4,5 mil), Várzea Bonita (3,1 mil) e Pandeiros (3 mil).
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Tutorial

Veja que você pode pesquisar moradores por uma faixa etária específica. 

Por exemplo, existem cerca de 15 pessoas com 100 anos ou mais em 

Januária, sendo que 10 delas vivem no centro. 

Passo 4

Agora, faça o teste com o Nível Geográfico Município. No caso de Minas 

Gerais, você verá o mapa abaixo. Em seguida, selecione a variável.

Você repórter

No começo deste capítulo, falamos sobre a importância de conhecer a história 

da sua cidade. Uma das maneiras de fazer isso é conversando com pessoas 

mais velhas. Use o site do Censo 2010 - Sinopse por Setores para descobrir os 

bairros onde elas moram e tente encontrá-las. 

Se estiverem bem de saúde, peça para contarem do que se lembram da história 

de Januária. Pergunte para seus parentes se a pessoa tem fotografias antigas e 

se você pode vê-las. Também procure saber se ela guarda objetos antigos que fa-

zem parte da história da cidade, como jornais velhos, cartas, bandeiras.
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Com esse tipo de busca, você vê a diferença entre sua cidade e os demais mu-

nicípios do estado. No mapa acima, as regiões mais escuras representam as ci-

dades mais populosas (Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, 

Juiz de Fora) e as mais claras mostram os municípios com as menores popula-

ções. Januária tem uma cor intermediária, o que significa que não é uma cida-

de muito pequena nem uma cidade muito grande.

Cadernos de Informação de Saúde

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm

Os Cadernos de Informação de Saúde são planilhas (tabelas) com indicadores 

do Ministério da Saúde sobre cada município. São tantos dados disponíveis 

que é possível fazer um raio-X da área da saúde da sua cidade. Entre as infor-

mações que podemos descobrir nos cadernos estão: número de médicos e de 

equipamentos, características da assistência ambulatorial e da hospitalar, cau-

sas de morte em hospital, dados sobre vacinação, saneamento e orçamento 

público.

Ao contrário dos sites que vimos anteriormente (Portal da Transparência, IPEA-

Data e IBGE Cidades), você não vai visualizar os dados na página dos Cader-

nos na Internet. Em vez disso, você faz o download da planilha da sua cidade 

e a abre no seu computador. Para isso, é preciso ter o programa Excel (ou simi-

lares) instalado. A seguir, veja como fazer o download e analisar as planilhas.

Tutorial

Passo 1

Entre no site http://tab-

net.datasus.gov.br/tabda-

ta/cadernos/cadernosmap.h

tm. Primeiro, clique no seu 

estado (no mapa ou no no-

me). A próxima página mos-

tra uma lista com todas as 

cidades. Procure a sua e clique no nome dela para fazer o download das 

planilhas.

Passo 2

Em seguida, abra o arquivo. Ele vai ter essa cara:
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Tutorial

Todas as informações sobre a área de saúde no seu município estão nes-

te documento! Consulte ele sempre que for fazer uma reportagem sobre 

saúde pública. Ele pode dar respostas importantes ou estimular pergun-

tas. 

Passo 3

Repare no final do documento. Você vai ver uma série de abas: Menu, 

Identificação, Demografia, Saneamento, Rede Assistencial (RedeAssist), 

Profissionais e Equipamentos (ProfEquip), Financiamento da Assistência 

de Saúde (FinancAss), Assistência Ambulatorial (AssAmb), Assistência 

Hospitalar (AssHosp), Morbidade Hospitalar (MorbHosp), Nascimentos, 

Mortalidade, Imunizações, Atenção Básica e Orçamento Público. 

Basta clicar nessas abas para ver informações sobre aquele tema. 

Passo 4

Vamos ver a aba Prof/Equip. Ela mostra que existem em Januária 88 mé-

dicos, 33 dentistas, 30 enfermeiros, 73 auxiliares de enfermagem e 30 

técnicos de enfermagem, entre outros. Também diz quantos deles aten-

dem ao SUS. 
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Tutorial

A última coluna mostra o número de profissionais que atendem o SUS pa-

ra cada mil habitantes. Assim, segundo os Cadernos de Saúde, para ca-

da mil pessoas em Januária, existe 1 médico e 1 auxiliar de enfermagem 

que atendem o SUS. 

Se aumentarmos a proporção para 10 mil pessoas, teremos: para cada 

10 mil januarenses, existem 11 médicos (sendo 3 clínicos gerais e 2 gine-

co obstetra), 2 dentistas, 1 farmacêutico do SUS.

Você repórter

O número de leitos hospitalares, de médicos e de equipamentos podem 

ser usados em textos sobre saúde pública. Também ajudam a criar pau-

tas sobre esse tema. 

Por exemplo, você pode conversar com médicos e enfermeiros para per-

guntar qual seria o número ideal de leitos para a cidade e buscar históri-

as de pacientes que ficaram muito tempo aguardando um leito. Outra 
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Você repórter

possibilidade é entrevistar algum funcionário da Secretaria de Saúde e ques-

tionar se existem planos de ampliação do número de leitos. 

Com todas essas informações, seu leitor vai entender melhor a situação 

dos leitos na cidade e pode se sentir estimulado a cobrar mudanças, como 

a criação de mais leitos.

Edudata Brasil

http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 

é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e tem como função realizar 

pesquisas e avaliações sobre a educação no Brasil. No site de dados do INEP, 

você pode buscar informações como o número de matrículas na sua cidade 

por nível de ensino, a formação dos professores, taxas de escolarização e de 

rendimento escolar e o número de escolas e outros estabelecimentos de ensi-

no. Veja a seguir como pesquisar. 

Tutorial

Passo 1

No site http://www.edudatabrasil.inep.gov.br/, escolha alguma variável 

da lista "Informações disponíveis", localizada do lado esquerdo. Algumas 

delas: matrícula, função docente, concluintes, indicadores, estabeleci-

mentos de ensino, cursos de graduação. 
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Tutorial

Passo 2

Em seguida, clique na aba verde "Variáveis", localizada no canto superior 

direito. Escolha 1) uma variável mais específica, 2) o ano, 3) a dependên-

cia administrativa (pública, privada), 4) a série e 5) a 

Passo 3

Depois, clique na aba verde "Abrangência Geográfica". Dentro dela, entre 

na aba Brasil/Região/UF e marque a opção Não (lembre-se que estamos 

pesquisando dados dos municípios). 

Passo 4

Na aba seguinte, do "Município", escolha o estado e clique na seta ao la-

do da lista das UFs. Assim, ele vai para o outro lado da página, onde 

também vai aparecer uma lista com todos os seus municípios. Marque a 

opção “Selecionar” e escolha a cidade.
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Tutorial

Passo 5

Por último, clique na aba verde "Gerar Relatório". O site vai perguntar co-

mo você quer visualizar os dados: em HTML (no próprio site) ou como 

um arquivo de Excel. Selecione o que preferir e clique em continuar para 

ver o relatório com os dados que você pediu. 

Você repórter

É possível escrever diversas matérias usando os dados do EDUData Bra-

sil. Vamos ver um exemplo: no site, é possível pesquisar quantas escolas 

da sua cidade têm laboratórios de informática. 

Com esse número em mãos, você pode fazer entrevistas sobre a impor-

tância do uso de computadores nas escolas e se é possível melhorar o 

aprendizado com a ajuda deles (uma dica: pesquise sobre “recursos edu-

cacionais abertos” e programas do governo federal nessa área). 
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Você repórter

A partir da sua matéria, estudantes, pais de alunos, professores e a co-

munidade em geral podem se sentir estimulados a lutar pela melhoria 

das condições da escola e aquisição de mais computadores.

Prova Brasil

http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/

A Prova Brasil é uma avaliação da qualidade do ensino das escolas do Brasil, 

feita a cada dois anos. Foi realizada pela primeira vez em 2005, com o objetivo 

de gerar um diagnóstico da educação e ajudar na busca por melhorias no ensi-

no. Ela leva em conta taxas de aprovação, reprovação, abandono dos estudos, 

média de horas-aula que o estudante tem por dia, professores que fizeram cur-

so superior (se formaram na faculdade). Veja abaixo como pesquisar:

Tutorial

Passo 1

Para pesquisar o desempenho das escolas da sua cidade, acesse o site 

http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/. Escolha o ano, o estado, o muni-

cípio e a dependência administrativa da escola (federal, estadual ou mu-

nicipal). 
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Tutorial

Passo 2

Clique em pesquisar. No resultado da busca, aparecerá uma lista de es-

colas. Clique no nome delas para obter mais dados.

Passo 3

As informações não serão exi-

bidas na página. Em vez disso, 

você faz o download de um 

documento referente à escola 

selecionada e o abre no seu 

computador. Ele tem o forma-

to PDF e, para abri-lo, é preci-

so ter o programa Acrobat 

Reader instalado. 

Neste documento, você vê da-

dos da escola, da média de to-

das as escolas da cidade e 

também do estado e do Bra-

sil. Assim, pode fazer compara-

ções e ver se a escola que 

escolheu está melhor ou pior 

que a média municipal, estadu-

al e nacional.
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Você repórter

Com a ajuda do site da ProvaBrasil, você pode fazer uma matéria sobre o 

desempenho educacional das escolas da sua cidade. Qual foi o resultado dos 

estudantes nas provas de Língua Portuguesa? E na de Matemática? Qual foi a 

taxa de reprovação? A cidade está melhor ou pior que o estado e o Brasil? 

Além de dar os números, é interessante fazer entrevistas com pessoas que 

têm bastantes conhecimentos na área de educação, por exemplo, 

professores, diretores de escola, funcionários da Secretaria de Educação, 

pesquisadores... Pergunte para eles o que acham sobre o resultado de 

Januária, como ele poderia ser melhorado,  quais são os pontos fortes e 

fracos da cidade na área da educação.

IPEAData

http://ipeadata.gov.br

No Capítulo 2, aprendemos a pesquisar no IPEAData os gastos da prefeitura em di-

ferentes áreas, como saúde, trabalho, educação e cultura. Para isso, acessamos a 

área de “Finanças Públicas”. Além desses dados, o site tem diversas informações 

gerais sobre os municípios, como renda, trabalho, agropecuária, preços, produ-

ção, números geográficos (temperaturas, chuvas, vegetação). 

Abaixo, veja um resumo sobre outros temas interessantes que você pode encon-

trar no IPEA DATA (para saber como acessá-las, veja o tutorial no Capítulo 2):

1. Agropecuária: dados sobre a área do estabelecimento, a área colhida e 

a produção por cultural, a quantidade de animais (lembre-se de que pode-

mos achar informações parecidas no IBGE Cidades). Também há dados so-

bre o investimento no ano no setor da agropecuária, número de famílias 

assentadas (que receberam terra pela reforma agrária), a capacidade de as-

sentamentos de reforma agrária e número de trabalhadores ocupados na 

agropecuária.

2. Geográfico: aqui você encontra a área do município, a distância até a 

capital estadual, estimativas de temperatura em cada estação do ano, esti-

mativa pluviométrica (volume de chuvas) para cada estação, latitude e longi-

tude e tipos de vegetação da cidade.
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3. Contas nacionais: nesta parte você encontra dados sobre o PIB mu-

nicipal e o PIB do setor agropecuário. Lembre-se de que podemos achar 

informações parecidas no IBGE Cidades. Outros temas disponíveis são 

sobre tipos de indústrias e de serviços da cidade (até 1996).

4. Eleições: aqui você vê diversas informações sobre as eleições, como 

número de candidatos por cargo (prefeito, vereador...), número de parti-

dos que concorreram às eleições, qual é o partido dos candidatos mais 

votados por cargo, qual foi a votação dos candidatos mais votados por 

cargo, qual é o número total de vereadores e qual foi o comparecimento 

do eleitorado (eleitores que foram votar). No Capítulo 4, vamos apren-

der a pesquisar essas informações em sites mais simples e mais comple-

tos.

5. População: o IPEAData disponibiliza séries históricas (dados ao lon-

go do tempo) da população, de 1910 a 2010. É a fonte de informação 

mais completa sobre a evolução populacional das cidades brasileiras! 

Os números são discriminados por gênero (homem ou mulher) e por zo-

na rural ou urbana. Lembre-se de que podemos encontrar informações 

parecidas no IBGE Cidades, mas apenas a partir de 1991. O tema Popula-

ção é um dos mais interessantes do IPEAData!

Além desses, há outros temas cujos dados são antigos e podem não ajudar 

tanto assim na hora de produzir uma matéria, a não ser que você esteja pro-

curando uma informação mais histórica. São eles: emprego (dados até 

1980), transportes (até 1995), produção (maioria até 1960, alguns até 1995) 

e vendas (até 1960). 

Já o tema “Preços”, que traz o valor de produtos da cesta básica de 1959 a 

2011, só tem dados das capitais. O tema Moeda e Crédito pode ser encontra-

do de modo mais simples no site IBGE Cidades. 

Abaixo, veja uma tabela e um gráfico criados a partir dos dados de população 

do IPEAData:
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Você repórter

Aproveite os dados gerais do IPEAData sobre a cidade para escrever algu-

mas matérias. Se ela sofrer com fortes chuvas, que provoquem alagamen-

tos e deixem pessoas desabrigadas, consulte os números geográficos 

sobre a média normal de precipitação. Assim, você pode dizer se as chu-

vas que causaram alagamento eram maiores que o comum ou não. Em 

seguida, pode discutir como o município pode evitar novos alagamentos.

Outros exemplos: em uma matéria sobre a história da cidade, você pode 

usar os dados sobre a evolução da população desde 1910 e mostrar as 

etapas do crescimento da cidade. Você também pode fazer uma matéria 

sobre a reforma agrária na região, com número de assentamentos e de 

pessoas que fazem parte deles, produção agrícola em cada um, estimati-

vas de especialistas sobre quantidade de terras improdutivas e de pesso-

as que poderiam ser assentadas.
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Q

uem gere o orçamento municipal e 

tem a função de administrar a cida-

de em nome dos cidadãos? A administra-

ção pública, liderada pelos políticos que 

escolhemos a cada quatro anos nas elei-

ções municipais. Por isso, é muito impor-

tante votarmos de forma consciente, 

procurando saber o histórico e as pro-

postas dos candidatos.

Mas nossa responsabilidade não para por aí, ou seja, não basta votar e deixar to-

do o resto nas mãos dos políticos. É essencial participarmos da condução da ci-

dade no período entre as eleições. Como vimos nos capítulos anteriores, 

existem diversas maneiras de fazer isso, sendo uma delas o acesso a informa-

ções para conhecer melhor a cidade, monitorar as ações da administração públi-

ca e cobrar ações dos políticos.

Além de orçamento municipal e dados gerais sobre a cidade, temas dos dois últi-

mos capítulos, podemos encontrar na Internet informações sobre os próprios po-

líticos, o que nos ajuda a ficar de olho no seu trabalho. E é isso que vamos 

aprender agora. Podemos saber quem foram os prefeitos e vereadores eleitos, 

acessar suas declarações de bens (o que eles declararam que possuíam no mo-

mento da eleição: casas, carros etc), saber quem foram seus doadores eleitorais 

(as pessoas e empresas que deram dinheiro para o político fazer sua campanha) 

e se estão envolvidos em ações judiciais.

Nossas fontes de informação serão o Tribunal Superior Eleitoral, o site Às Cla-

ras, da ONG Transparência Brasil, e o site do Tribunal de Justiça estadual.

TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

http://tse.gov.br/

Você sabe quem são todos os políticos eleitos na sua cidade? Essa é uma infor-

mação muito importante para podermos cobrá-los e acompanhar seu trabalho. 

É possível obtê-la na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura ou pela Internet, no 

site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O TSE é o órgão responsável pelas eleições no Brasil. No seu site, estão disponí-

veis os resultados dos pleitos municipais de 2008, 2004, 2000 e 1996. Também 

estão públicas informações gerais sobre os candidatos, como suas declaração 

de bens (ou seja, o que eles disseram possuir no momento da eleição: casas, car-

ros etc). 

Esse dado é muito importante porque ajuda a descobrir se um político enrique-
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ceu de forma incompatível com seus rendimentos durante o seu mandato. Ou 

seja, se seus bens aumentaram muito depois que ele foi eleito, o que é pode 

ser um indício de uso do poder público para enriquecimento pessoal.

Primeiro, vamos aprender a descobrir quem foram os últimos políticos eleitos. 

Em seguida, vamos acessar suas declarações de bens. Acompanhe os tutoriais 

abaixo:

Tutorial

Vamos aprender a pesquisar o resultado das eleições.

Passo 1

No menu principal do site do TSE, clique em "Eleições". Depois, clique 

em "Eleições Anteriores". 

Passo 2

Na página seguinte, escolha o ano eleitoral que você quer visualizar. 

Lembre-se de que as eleições acontecem a cada dois anos. As últimas a 

nível municipal (que escolhem prefeitos e vereadores) ocorreram em 

2000, 2004 e 2008. Já as últimas eleições gerais (para presidente, gover-
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nadores, deputados federais e estaduais e senadores) ocorreram em 

2010, 2006 e 2002.

Passo 3

Primeiro, vamos olhar dados das eleições municipais de 2008. Para isso, 

clique em "Eleições 2008". Em seguida, clique no primeiro link: "Resulta-

do das Eleições". 

Passo 4

Na nova página, clique novamente em "Resultado das Eleições".
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Passo 5

Selecione a abrangência (município), eleição (out/2008), cargo (todos), 

situação (eleitos), cap./int (todos), eleitorado (qualquer), partido (todos) 

e UF (seu estado). 

Passo 6

Depois que você selecionar tudo isso, vai aparecer o campo "Município". 

Clique nele e encontre sua cidade. Por último, clique em "Pesquisar". Se 

você esquecer de preencher algum dos campos, não vai conseguir fazer 

a busca. Certifique-se que não falta nada.

O site vai mostrar uma lista com todos os nomes do prefeito e vereado-

res eleitos. Também vai mostrar a quantidade de votos de cada um.

Fique de olho

Guarde a lista de políticos da sua cidade e tente acompanhar o trabalho 

deles. Uma dica é escolher apenas um para monitorar com mais regulari-

dade, como acontece no projeto “Adote um Vereador” (http://vereado-

res.wikia.com/), presente em uma dezena de municípios. Os cidadãos 
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Fique de olho

escolhem um vereador, conversam com ele periodicamente, se infor-

mam sobre seus projetos, sua participação nos trabalhos da Câmara de 

Vereadores e divulgam essas informações para outros cidadãos na Inter-

net. A ideia não é que o cidadão vire um cabo eleitoral do político, mas 

que mantenha uma postura crítica.

Quanto à lista, é importante saber que ela não é definitiva. Políticos elei-

tos podem deixar o cargo porque desistiram da função, foram afastados 

por suspeita de irregularidades ou assumiram outros cargos na adminis-

tração pública, por exemplo, nas secretarias municipais. Ela é apenas um 

primeiro ponto de partida para você conhecer os políticos da sua cida-

de. Acompanhe as notícias e atualize a lista quando necessário.

Tutorial

Vamos ver qual foi a votação de candidatos às eleições gerais na sua ci-

dade.

Passo 1

Para fazer esta pesquisa, volte para a página de “Eleições Anteriores”, cli-

que em “Eleições 2010”. Em seguida, clique em “Estatísticas de resulta-

dos – Eleições 2010”. Você será levado para outra página.
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Passo 2

No menu na lateral esquerda, clique em “Votação NO município”. Esco-

lha o turno das eleições (primeiro ou segundo), a UF (estado), o cargo 

(presidente, governador, senador, deputado federal e estadual) e municí-

pio. Depois, clique em Pesquisar.

Em Januária, a presidente Dilma Rousseff recebeu 81% dos votos no se-

gundo turno das eleições 2010. José Serra recebeu 18%. Dos candida-

tos a governador, o eleito Antonio Anastasia recebeu apenas 23 votos a 

menos do que o concorrente Hélio Costa.

Abaixo, veja uma tabela criada com os candidatos a parlamentar mais votados 

nas eleições 2010, em Januária. Ela foi criada a partir dos dados disponibiliza-

dos no site do TSE.

Candidato

Partido

Situação

Votação

% Votos 

Válidos

Fernando Damata 

Pimentel

PT Não Eleito
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Candidato

Partido

Situação

Votação

% Votos 

Válidos

PT

Suplente

PMDB

Suplente

PMN

Suplente

Tutorial

Vamos aprender a buscar bens de políticos eleitos e de candidatos.

Passo 1

Na página das "Eleições Anteriores", escolha o ano eleitoral que você 

quer visualizar. Para vias de exemplo, vamos acessar as eleições munici-

pais de 2008. 

Passo 2

Em seguida, clique em “Divul-

gação de Candidaturas – DI-

VULGACAND”. Será aberta 

uma nova janela, com um 

mapa do Brasil. Clique no 

seu estado. Depois, encon-

tre o nome do seu município.
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Passo 3

Você verá o número de candidatos a Prefeito e a Vereador. Clique no sím-

bolo + que aparece ao lado de cada um para ver detalhes sobre os candi-

datos. 

Passo 4

Clique no nome do candidato para ver mais informações, como seus 

bens declarados à Justiça Eleitoral  (casas, terrenos, carros, poupanças, 

fazendas etc), profissão, escolaridade, data de nascimento.

Na próxima página, estão copiadas as fichas do prefeito eleito em 2008, Maurí-

lio Arruda, e do vereador mais votado, Hamilton Viana, para você ter uma ideia 

sobre as informações apresentadas.
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Você repórter

Acompanhar a evolução dos bens dos políticos pode render boas matéri-

as. Em 2004, o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, realizou uma grande in-

vestigação jornalística com base nos bens dos deputados estaduais e 

verificou que muitos deles dobraram seu patrimônio depois de eleitos. 

A série de reportagens, chamada “Os Homens de Bens da Alerj (Assem-

bleia Legislativa do Rio de Janeiro)”, ganhou diversos prêmios, entre eles 

o maior do jornalismo no Brasil, o Esso.

Às Claras - Transparência Brasil

http://www.asclaras.org.br/

A organização Transparência Brasil (http://www.transparencia.org.br/), muito 

respeitada no Brasil e fora dele, disponibiliza diversos bancos de dados sobre 

políticos. Um deles é o “Às Claras”, que divulga números sobre o 

financiamento eleitoral dos candidatos a cargos públicos (presidente, 

governador, deputado federal e estadual, senador, prefeito e vereador). 
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As informações são do próprio TSE e é muito simples fazer pesquisas sobre 

sua cidade. Assim, podemos ver quem doou para quem e ficar de olho se 

algum político está beneficiando algum de seus doadores.

Fique de olho

As campanhas dos políticos para concorrer às eleições custam dinheiro. 

É preciso pagar folhetos, fazer propaganda, visitar diferentes locais, fa-

zer comícios. Esses gastos são financiados por doações, tanto de pesso-

as físicas (indivíduos) como de empresas. 

É dever do candidato divulgar quem são seus doadores. Assim, a socie-

dade pode de olho se os seus projetos atendem a interesses de grupos 

que financiam sua campanha. E, se ele for eleito, pode verificar se algu-

ma empresa doadora está sendo beneficiada pela administração públi-

ca. Também podemos ver quanto o político gastou para ser eleito.

Tutorial

Vamos aprender a realizar buscas no Às Claras (www.asclaras.org.br).

Passo 1

Primeiro, escolha o ano das eleições que você quer buscar. Para eleições 

municipais, selecione 2008 ou 2004. 

Passo 2

Em seguida, escolha o cargo (Prefeito ou Vereador), o estado e o 

município. No campo “Partido”, marque “Todos”. O resultado da sua 

busca aparecerá automaticamente.
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Vamos interpretar os dados acima. 

Todos os candidatos a prefeito de Januária em 2008 arrecadaram juntos 

R$ 175 mil. O candidato eleito (Maurílio Arruca) arrecadou R$ 10 mil, que 

equivale a apenas 6% do total. Os não eleitos (Manoel Jorge e Manu Casti-

lho) arrecadaram R$ 52 mil, que é igual a 30%. 

Além disso, vemos que “Outros” arrecadaram R$ 112 mil para suas campa-

nhas, o que corresponde a 63%. Nesse caso, o “Outros” representa candi-

datos que renunciaram, tiveram candidaturas negadas ou que foram 

cassados antes das eleições.

Antes de continuarmos, marque a opção “Todos” no campo “Cargo”. A pá-

gina vai recarregar com informações sobre candidatos a prefeitos e verea-

dores. No final da página, clique em cima da palavra “Candidatos”. Então, 

o site Às Claras vai mostrar todos os candidatos que concorreram as elei-

ções e suas receitas, da maior para a menor. Os dez maiores são 

mostrados na imagem a seguir.
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Ao clicar no nome de cada um, você vê informações detalhadas – como 

a lista de todos os doadores do candidato.

Agora, clique em cima da palavra “Doadores”. Então, o site vai exibir a lis-

ta dos maiores doadores para as companhas eleitorais de 2008 na cida-

de. Os dez maiores seguem abaixo:

Você repórter

Procure relacionar os doadores das campanhas eleitorais à atividade política 

de quem a recebeu. Verifique, por exemplo, se um vereador favorece uma em-

presa que ajudou a financiar sua campanha, ou se a maioria dos contratos 

de obras feitos pelo prefeito é com a construtora que mais doou para ele no 

período eleitoral.

Em 2007, usando dados do Às Claras, a Folha de S. Paulo noticiou que empre-

sas privadas que administram serviços públicos fizeram doações a partidos e 

candidatos - o que é proibido por lei. Veja em http://goo.gl/tyjsG.
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Fique de olho

No site Às Claras, o CPF ou CNPJ de todos os doadores aparece entre 

seus nomes e o valor doado. É muito comum que os candidatos doem 

para suas próprias campanhas e, por isso, podemos obter CPFs de qua-

se todos os políticos eleitos. Vale a pena anotar o CPF de políticos por-

que existem sites onde podemos digitar o número e verificar se a 

pessoa sofre algum processo judicial.

No caso dos eleitos em Januária, em 2008, é possível obter o CPF de to-

dos os vereadores. Só não está disponível o CPF do prefeito eleito, Maurí-

lio Arruda, que não doou para a própria campanha. Para descobrir o CPF 

de pessoas que não doaram para suas próprias campanhas e, por isso, 

não estão disponíveis no Às Claras, podemos acessar o site Políticos do 

Brasil (http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-brasil/), do renoma-

do jornalista Fernando Rodrigues, da Folha de S.Paulo.

Consulta a processos no Tribunal de 

Justiça estadual

http://www.tjmg.jus.br/

Os sites dos tribunais estaduais têm informações sobre ações judiciais em cur-

so. Podemos pesquisar ações envolvendo a Prefeitura ou políticos da nossa cida-

de e, em seguida, buscar mais fatos através de entrevistas e apurações. 

Essa pesquisa é importante para conhecermos melhor os candidatos em quem 

queremos votar e também os nossos representantes eleitos. Além disso, é útil 

quando começam a circular boatos sobre alguma ação judicial – alguém diz que 

ela existe, outro fala que não, um terceiro desmente e faz afirmações sobre uma 

segunda ação e assim por diante. Com uma simples busca, podemos descobrir 

qual é a verdade.

Mas precisamos ter bastante cuidado. Como vimos na parte I desta apostila, to-

do mundo é considerado inocente até que a Justiça prove o contrário e usar pa-

lavras como “ladrão” e “corrupto” pode render processos judiciais de calúnia e 

difamação contra você. Quando for escrever sobre ações judiciais, lembre-se de 

dizer que ela ainda está em curso e que não houve decisão definitiva.

Veja o tutorial a seguir e aprenda a realizar buscas na Justiça estadual.
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Passo 1

Entre no site. Do lado direito, no quadro "Processos", clique em 

"Consulta por Parte".

Passo 2

É possível pesquisar processos em 1ª e em 2ª 

instâncias. Vamos buscar em 2ª instância.

Passo 3

Em seguida, digite o CNPJ da Prefeitura de 

Januária, que selecionamos no Capítulo 2 desta 

apostila (retiramos o dado do Portal da 

Transparência): 21.461.546/0001-10 (neste site, 

digite apenas os números, sem pontos, traços 

ou barras: 21461546000110). Clique em 

Pesquisar.

Saiba mais

No Brasil, o primeiro julgamento 

de um processo judicial é chama-

do de 1ª instância. Ele pode ser 

contestado por alguma das par-

tes (a parte acusada ou a que 

faz a acusação) e ser julgado 

uma segunda vez, na 2ª instân-

cia, por um tribunal superior.
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Passo 4

Na página seguinte, vemos que existem 44 processos envolvendo a Pre-

feitura de Januária em 2ª instância. Ela pode ser tanto réu (ou seja, a 

parte que é acusada de algo)ou autor da ação. Para obter mais informa-

ções, clique nos números das ações.

Você repórter

A pesquisa no site do TJ nos permite conhecer ações judiciais importantes 

para a cidade. No caso de Januária, por exemplo, podemos ver que existe 

uma Ação Civil de Improbidade Administrativa do Ministério Público contra o 

prefeito Maurílio Arruda, sendo o valor da causa de R$ 1,5 milhão. 

Outro exemplo: o site do TJMG também tem registro sobre uma Ação Civil 

de Improbidade Administrativa movida pelo Município de Januária contra Jo-

sefino Lopes Viana, João Ferreira Lima e Silvio Joaquim de Aguiar, sendo o 

valor da causa de R$ 25 mil. 

O jornalista cidadão pode se informar sobre ações judiciais relevantes para 

a sociedade no site do Tribunal de Justiça e, a partir daí, buscar mais infor-

mações. E lembre-se: as ações ainda estão em curso e não existem deci-

sões definitivas sobre a culpa dos réus (acusados).
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