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Vandalismo se espalha por Goiânia
Desde roubos de �ação elétrica e tampas de bocas de lobo a depredação de bancos e
brinquedos de parques, ações contrárias à cidadania prejudicam espaço público

17/11/2018 - 19:00

Não há um banco no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste de Goiânia, sem pelo
menos um sinal de vandalismo. Desde a falta de madeiras no encosto, ausência do
banco em si ou mesmo pichações ou rabiscos, todas as estruturas de descanso ou
contemplação do espaço localizado junto à Assembleia Legislativa, tem algum
aspecto de dano ao patrimônio. Na Avenida Goiás, no Centro, bancos e lixeiras são
alvos. Neste ano, a �ação e as luminárias na Rua 8, conhecida como Rua do Lazer,
tiveram de ser trocadas por duas vezes pois as mesmas foram dani�cadas e
furtadas por populares. Ações como estas prejudicam o uso e a preservação do
espaço público, além do prejuízo ao erário.

A Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), além de trocar a iluminação da
Rua do Lazer, também teve de refazer a �ação e a instalação de equipamentos na
Avenida Goiás neste ano, entre a Avenida Anhanguera e a Independência. Os
monumentos luminosos nos viadutos Latif Sebba e João Alves de Queiroz, na Praça
do Ratinho e Praça do Chafariz, respectivamente, também tiveram materiais
trocados depois de furtos neste ano. A companhia também passa por troca de
lixeiras quebradas, pichações e bancos destruídos em praças e canteiros centrais.

Técnicos da Comurg ouvidos pelo POPULAR a�rmam que são gastos pelo menos R$
1 milhão por ano apenas para consertar o que a população estraga ou furta, sem
contar a mão de obra e traslado dos servidores. Até por isso, desde o ano passado,
a companhia tem modi�cado o mobiliário urbano, utilizando materiais mais
rústicos e chumbados no concreto para di�cultar que os bancos sejam destruídos.
Mas não evitou o estrago na decoração realizada com madeiras no Parque Vaca
Brava e nem mesmo o furto de plantas ornamentais em diversos locais da cidade.

Em outubro deste ano, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) teve
problema com iluminação idêntico ao da Comurg, mas no Programa Urbano
Ambiental Macambira Anicuns (Puama), especialmente na sede do Parque
Ambiental Macambira (PAM), no Setor Faiçalville, quando foram feitos vários
registros de furtos de cabos e luminárias. As ações começaram a ser percebidas em
agosto e �caram mais intensas até outubro. A percepção era de que os casos
ocorrem no período noturno, já que durante o dia o coordenador de cada parque,
servidor da agência, �ca no local e apenas no início da manhã seguinte é que se
veri�cava a situação.

Alvos

Segundo a Amma, o vandalismo tem sido um grande problema atualmente, em que
o maior alvo dos praticantes tem sido o mobiliário dos parques, como bancos,
mesas, banheiros, lâmpadas e lixeiras, além das pichações. “Os vândalos não têm
alvo especí�co, saem destruindo o que encontram pela frente e julgam ser fácil
dani�car. Já aconteceu, por exemplo, de a Amma reparar uma lixeira quebrada e,
uma semana depois, ter de colocar outra no mesmo local”, informa a agência em
nota.

Os parques mais visados da capital, segundo a Amma, são o Lago das Rosas,
Bosque dos Buritis, Parque Macambira Anicuns, Parque Taquaral e Parque Botafogo.
Neste último, as casas de referência acima do túnel da Avenida Araguaia, na divisa
com o Parque Mutirama, estão completamente pichadas, o que perde a

Principal acesso do Parque Mutirama, no túnel da Avenida Araguaia, está cheio de pichações e gera gasto do
poder público com reparo (Foto: Diomício Gomes)
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representatividade das residências interioranas. Já no Lago das Rosas, os banheiros
estão destruídos e até mesmo o vaso sanitário está com pedras e tijolos em cima
pela falta de funcionamento.

No ano passado, atos de vandalismo chegou a gerar até mesmo um incêndio no
bambuzal do Parque Areião, no Setor Bela Vista. O caso foi responsável, por outro
lado, para iniciar a série de reformas e revitalizações nos equipamentos municipais,
em que a primeira obra tem sido feito no local, iniciando pela Vila Ambiental. A
reforma do Areião é estimada em R$ 800 mil, sem contar esta primeira etapa, e a
Amma estima que 30% disto terá de ser utilizado para reparar estragos causados
por vandalismo.

A agência garante que não é possível realizar a troca de todos os equipamentos
dani�cados em um mesmo momento, devido a necessidade de aquisição dos
materiais em maior quantidade e também pela logística. O mesmo problema passa
a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) com a
iluminação pública, atualmente terceirizada à empresa Citéluz, e com roubos de
peças em geral. O secretário Dolzonan Mattos conta que até mesmo tampas de
bocas de lobo são alvos da população.

“Muita gente estraga para tirar a armação de alumínio e ferro para vender depois.”
Há também pichações espalhadas pelas placas metálicas ao longo dos viadutos da
Avenida 85, até mesmo aquelas que foram recém trocadas já receberam pinturas e
palavras de ordem da população. Mattos a�rma que, no caso de sua pasta, as
ocorrências são mais comuns nas regiões Central e Sul, por serem locais com maior
visibilidade e com uma maior presença de equipamentos públicos de impacto.
“Não temos muito como evitar. Acho que nos bairros mais afastados as pessoas
tentam preservar mais, mas no Centro não”, diz.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Somente neste ano, até o mês de outubro, as estatísticas da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) apontam 112 casos na capital de
danos quali�cados, quando ocorre a destruição, inutilização ou deterioração de
coisa alheia com violência, contra o patrimônio público ou com prejuízo à vítima. A
maior parte dos casos registrados ocorrem às quartas-feiras, sábados e,
principalmente, aos domingos, entre às 16 e 17 horas. Entretanto, não tem uma
localidade especí�ca, sendo espalhados por toda cidade. Neste ano, ocorreram
mais no Setor Leste Universitário (5), Jardim Novo Mundo (4) e Centro (4).

Bebedouros dani�cados no Parque da Vizinhança, no Setor Faiçalville: problema espalhado pela cidade (Foto:
Diomício Gomes)
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Ainda houveram, neste mesmo período, 156 casos de furtos em instituições
públicas em que a maior parte dos registros se deu nas segundas-feiras, às 6 horas,
provavelmente por ser o horário de início dos trabalhos, sobretudo nas escolas,
onde a Prefeitura aponta como os locais mais visados. Em relação aos bairros, os
casos ocorreram em maior quantidade no Centro (8), Parque Eldorado (7), Jardim
Curitiba III (6) e Setor Sudoeste (6). Em abril deste ano, a Escola Municipal Marcos
Antônio Dias Batista, no Setor Estrela D�alva, teve cadeiras, materiais, mesas,
paredes e chão pintados com tintas escolares, além de dois mouses furtados.

A suspeita era de que alunos e ex-alunos da instituição fossem os responsáveis,
segundo apontou a Guarda Civil Metropolitana (GCM), à época. Os casos nas escolas
são reportados pelas diretorias à GCM e Secretaria Municipal de Educação e
Esporte (SME), que providencia reparos e trocas de equipamentos. Segundo a SME,
os problemas de vandalismo com instituições da pasta “se dão em âmbito de
invasão para furto e roubo”. A secretaria aponta que, “com relação à manutenção,
os reparos mais recorrentes são de pintura, revisão das partes elétricas e
hidráulicas e de telhado”.

Não há, no entanto, uma estimativa de gastos mensais com vandalismo. “As
unidades de ensino recebem verba ao longo de todo o ano para reparos
emergenciais, que incluem vandalismo e roubos/furtos”, informa a SME. De acordo
com a secretaria, “todas as instituições de ensino recebem, anualmente, verbas do
Programa Escola Viva (recurso municipal), que tem por �nalidade fazer estes
reparos necessários na estrutura física de cada unidade. E dos Programa Dinheiro
Direto na Escola (recurso federal) e do Programa de Autonomia Financeira da
Instituição Educacional (recurso federal)”.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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O vandalismo em ônibus, terminais e estações do Eixo Anhanguera custam,
segundo o consórcio das concessionárias do serviço metropolitano (Redemob), 15
novos ônibus, levando em consideração os reparos, trocas de equipamentos e
utensílios. Neste total não está os danos causados aos pontos de embarque e
desembarque, que são de responsabilidade das Prefeituras, mas não tem sido
consertados. No entanto, esperar por um ônibus em um ponto da Avenida Madrid,
no Setor Faiçalville, deve ser feito de pé, já que o banco foi completamente
destruído.

Por outro lado, dentro dos ônibus, a Redemob revela que os alvos mais comuns
“são as janelas de emergência, vidros �xos de janelas, calhas do sistema de

(Foto: Fábio Lima)
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iluminação e mangueiras hidráulicas das portas automáticas”.

“O vandalismo aos ônibus é recorrente, promovidos principalmente por estudantes
e torcidas organizadas. Em dias de clássicos do futebol, os danos causados por
torcedores dentro dos ônibus, terminais e estações são intensi�cados”, considera o
consórcio.

O Eixo Anhanguera e suas extensões para Trindade e Goianira são as linhas que
mais recebem atos de vandalismo. Nestes casos, as ocorrências mais comuns são
de depredação, destruição e furtos materiais e utensílios nos terminais,
especialmente dentro dos banheiros de uso público.

Ação deve ser educativa

Arquiteta e urbanista, a professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO), Maria Ester de Souza, a�rma que não é fácil entender as razões do
vandalismo. “Não é uma relação simples, não ocorre só em razão de algum protesto
ou porque é algo público, que não é de ninguém”, diz. “Temos de saber que a
hostilidade tem no vandalismo a forma mais simples. Ninguém quebra algo porque
não foi ouvido ou considerado.” Para a urbanista, o poder público teria de agir de
modo educativo. “Tem que usar o momento para entender e agir de forma
educativa e imediata. Se quebraram, tem que trocar logo.”Até por isso, essa
manutenção já tem de ser contabilizada no orçamento da Prefeitura ou Estado.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Arquiteta e urbanista, a professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO), Maria Ester de Souza, a�rma que não é fácil entender as razões do
vandalismo. “Não é uma relação simples, não ocorre só em razão de algum protesto
ou porque é algo público, que não é de ninguém”, diz. “Temos de saber que a
hostilidade tem no vandalismo a forma mais simples. Ninguém quebra algo porque
não foi ouvido ou considerado.” Para a urbanista, o poder público teria de agir de
modo educativo. “Tem que usar o momento para entender e agir de forma
educativa e imediata. Se quebraram, tem que trocar logo.”Até por isso, essa
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