
Plano Municipal de Gestão e Manejo de
Resíduos de São Bernardo do Campo.
A reciclagem vai render muito mais frutos
do que você imagina.

Reciclagem do lixo seco, geração de emprego e renda, produção de
energia, compostagem do lixo orgânico, redução radical dos resíduos
destinados ao aterro sanitário e meio ambiente preservado.
Com a implantação deste macro plano, experiência pioneira no Brasil
dentro da nova Lei Federal dos Resíduos Sólidos, todo lixo produzido
no município terá destinação e aproveitamento racionais.
A Prefeitura de São Bernardo lançou minuta de edital de seleção de
empresa – dentro do modelo de PPP (Parceria Público Privado) – para
o desenvolvimento e implantação do plano de manejo e gestão de
resíduos com todos os equipamentos, tecnologias e estruturas
necessárias para seu bom funcionamento, uma iniciativa ousada que
vai render frutos para os parceiros privados, as economias solidárias,
o conjunto da cidade e da população e, claro, a natureza.

Empresas e consórcios interessados
Para mais informações, acesse www.saobernardo.sp.gov.br
e baixe a minuta do edital público de seleção de empresa
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Pode parecer muito estranho que um governo forte, popular e com
uma imensa base de apoio tenha o seu ministro mais importante sa-
crificado por conta de denúncias que não se referem ao próprio go-
verno? Pois bem, é realmente muito estranho. Em especial pelo fato
de que os episódios que envolveram Antonio Palocci não foram os fa-
tores detonadores da crise de relacionamento com a base governista.
A crise vem de antes e só foi exposta com maior vigor por conta das
denúncias contra o ministro. Já em abril, de acordo com pesquisas da
Arko Advice, o apoio ao governo no Congresso começou a declinar.
Em maio, em meio à questão Palocci, houve a polêmica votação do
Código Florestal com insatisfações para todos os envolvidos. O gover-
no foi derrotado, confirmando a fragilidade e os problemas de rela-
cionamento com a base aliada. Assim, Palocci caiu por conta de seus
erros e do próprio governo. Mesmo isentado pela Procuradoria-Ge-
ral da República, as denúncias iriam continuar a fragilizar o governo,
tanto por conta de questões mal resolvidas no que tange à participa-
ção de aliados no ministério quanto pelos temas denunciados.

No entanto, a maior fonte de problemas no episódio Palocci veio
dos seus aliados mais próximos. Inicialmente, a defesa ao ministro
foi tímida e desarticulada. Depois, apesar do empenho em protegê-
lo, algumas vozes no partido questionaram a sua permanência no
posto. O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), disse que a evo-
lução patrimonial de Palocci “chama a atenção”. Nos bastidores, a
situação de Palocci era considerada muito ruim e a sua queda uma
questão de tempo. Alguns criticaram o seu silêncio e a demora em
ir a público para dar explicações. Avaliam que tal postura agravou o
desgaste dele e do governo. E, de quebra, trouxe muita irritação.
Outros chegaram a dizer que o melhor seria Palocci ir ao Congresso
se explicar e tentar aproveitar o fato de que setores importantes da
imprensa estarem poupando-o de ataques mais duros. A entrevista
no Jornal Nacional foi razoável, mas não o suficiente para reduzir a
pressão. Já o noticiário do fim de semana foi mortal. Ainda que não
se possa acusar o ministro de conduta ilegal, morar em um imóvel
de propriedade de “laranjas” é muito ruim. A saída de Palocci é
uma grande perda para todos por conta de sua experiência, capaci-
dade e, ainda, pelo pragmatismo que sempre demonstrou na condu-
ção da política econômica e como deputado federal. Tanto o merca-
do financeiro quanto o meio empresarial consideravam que Palocci
era uma garantia de que não haveria loucuras no campo econômi-
co. Ele era visto com um polo de sensatez dentro do governo. Por
outro lado, a partir de suas atitudes e declarações desde a posse, Dil-
ma mostrou ser a dona da credibilidade econômica do governo.

Saída de Palocci sugere
novo modelo de governo

O governo deve entender que os
aliados de primeira hora são mais
do que aliados: são cogestores
de um governo de coabitação

Murillo de Aragão
Cientista político e sócio da Arko Advice
“Não há motivo
para medidas
anível europeu”
JohnDally, comissário europeu para
a Saúde, criticando as autoridades alemãs
por terem lançado suspeitas sobre
hortaliças que seriam responsáveis pela
transmissão da bactéria letal E.coli, que
causou mortes na Alemanha e na Suécia.

Sem Palocci, sua responsabilidade tende a aumentar. Não creio que
teremos problemas de gestão econômica.

No entanto, pelo aspecto político é necessário que ocorram mu-
danças: de postura, de perspectiva e de expectativas. O governo de-
ve ser mais proativo e buscar o diálogo de forma permanente. O go-
verno deve entender que os aliados de primeira hora são mais do
que aliados: são co-gestores de um governo de coabitação. ■
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Prezado Assinante, a Central de Atendimento e Venda de Assinaturas
passa a atender nos telefones:

0800 021 0118 (São Paulo e demais localidades) | (21) 3878-9100 (Capital do RJ)

assinatura@brasileconomico.com.br

De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 14h.

www.brasileconomico.com.br

para a execução do plano municipal de gestão e
manejo de resíduos.

A FRASE

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 35.
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