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Especial | Água

A ba st e c i m e n to Acesso avança, mas na Grande São Paulo ainda há quem depende de carros-pipa e gatos

Periferia apela para rede de mangueiras
CLAUDIO BELLI/VALOR

Edilene Tereza da Silva: “Confesso que não saberia mais viver sem isso”

Luiz Maciel
Para o Va l o r , de São Paulo

Aos 19 anos, quando se mudou
do sertão de Caruaru, Pernambu-
co, para um bairro na periferia de
São Paulo, Edilene Tereza da Silva
esperava não só se juntar ao futuro
marido, Cícero, que já vivia na ca-
pital paulista, mas também deixar
para trás todas as privações da vida
no campo. “Lá não havia luz elétri-
ca, água encanada nem posto de
saúde por perto. No caso de qual-
quer dificuldade, tínhamos de cor-
rer para a cidade, que ficava a mais
de 20 quilômetros”, conta.

A mudança para a cidade gran-
de, em 1989, não foi nada do que
ela imaginava. Edilene foi morar
num loteamento na região de São
Mateus, Zona Leste de São Paulo —
que, como tantos outros nas bor-
das da maior região metropolita-
na do Brasil, era clandestino.
Quando percebeu que havia sido
enganada por grileiros, ela já havia
erguido uma casa e criado raízes.
Em pouco tempo, invasores se jun-
taram aos vizinhos que haviam
comprado lotes de boa fé, como
ela, e Vila Bela, apesar do nome
promissor, virou um reduto de mi-
seráveis sem existência legal nem
acesso aos serviços públicos.

“A rede elétrica e a de água pas-
savam do outro lado da rua, mas
não entravam no loteamento, por-
que ele não era regularizado. En-
tão éramos obrigados a fazer 'ga-
tos' para puxar a luz e a água”, diz
Edilene. Há oito anos, Vila Bela re-
cebeu a primeira atenção pública,
com a chegada da eletricidade.
“Foi depois de muita luta dos mo-
radores junto ao Ministério Públi-
co. Mas o que pesou mesmo foi o
fato de três vizinhos terem morri-
do de choque ao tentar puxar uma
extensão da rede elétrica oficial.”

Como a falta de água tratada
não provoca mortes repentinas —
embora produza vítimas em larga
escala, lentamente –, Vila Bela es-
perou até 2010 para receber as pri-
meiras gotas liberadas pela Sa -
b e s p, a maior empresa de sanea-
mento básico do país e a quarta do
mundo em total de clientes (23,9
milhões em São Paulo). “Por se tra-
tar de área invadida, a Sabesp pre-
cisou de autorização especial da
Justiça para entrar em Vila Bela. E a
movimentação dos moradores foi
essencial para isso”, diz o gerente
da regional São Mateus da Sabesp,
Aurélio Fiorindo Filho. Com base
nas 5 mil ligações de água feitas
em Vila Bela, ele calcula o número
de moradores locais em 20 mil.

Uma das moradoras mais anti-
gas de Vila Bela, Edilene acabou se
tornando também uma das mais
participativas, elegendo-se presi-
dente da associação do bairro nos
dois últimos períodos. Dona de
um entreposto de reciclagem que
toca com o marido e emprega mais
de 30 carroceiros — a maioria deles
seus vizinhos —, ela vive com o ma-
rido e dois filhos na casa mais es-
paçosa e bem equipada da comu-
nidade. Mas nem o carro semino-
vo, o televisor cheio de recursos, o
fogão de seis bocas ou qualquer
outro conforto que tenha dentro
de casa supera o prazer que sente
hoje ao abrir a torneira para en-
cher uma panela ou tomar banho.
“Não há nada melhor do que saber

que a água vai estar lá quando você
precisar dela. Confesso que não sa-
beria mais viver sem isso”, revela.

Nos primeiros dois anos de Vi-
la Bela, Edilene usou água de po-
ço, mas foi obrigada a abandoná-
lo porque vivia contaminado.
Depois, se juntou com vizinhos
mais próximos para comprar
uma mangueira de 600 metros e
ligá-la, clandestinamente, a um
dos troncos da Sabesp. Outros
moradores também se reuniram
em grupos de seis a oito famílias
e fizeram a mesma coisa — até
que os caminhos de terra batida
do bairro fossem tomados um
emaranhado de tubos flexíveis
que a todo momento se partiam
e exigiam reparos. “Quando a

água deixava de correr, ou chega-
va mais barrenta, era sinal de que
havia problema. E lá íamos nós
remendar a mangueira ou com-
prar uma nova”.

Entre um remendo e outro, a
água das mangueiras, que corria
ao lado do córrego Canguaçu —
que até hoje escoa o esgoto do
bairro a céu aberto — era conta-
minada. “Tudo que podíamos fa-
zer era deixar a água escorrer por
mais tempo e depois ferver a que
era usada na cozinha. Para beber,
eu continuo usando água mine-
ral até hoje. Ainda não tenho
muita confiança na torneira”, ad-
mite Edilene.

A ligação de Vila Bela à rede
de água dá esperança a outros

loteamentos irregulares de São
Paulo, que há décadas esperam
pelo mesmo benefício. O Jardim
Brilha, no município de Mairi-
porã, é um deles. “A água só che-
ga até a esquina da minha casa.
Além de dividir mangueira com
outros moradores da minha rua
para puxar a água da rede, pelo
menos duas vezes por mês te-
mos de encomendar um cami-
nhão-pipa, porque a Sabesp vive
fechando o fornecimento”, la-
menta Jenoelma Inácio da Silva,
que costuma gastar R$ 40 por
mês em água mineral, mais R$
27 por cota de mil litros de ca-
minhão-pipa. Com isso ela com-
promete entre 10% e 15% do seu
salário de empregada doméstica
com o que a ONU considera um
direito básico dos cidadãos.

Enquanto Edilene acaba de en-
trar na conta dos 89% da popula-
ção mundial (6,1 bilhões de pes-
soas) com acesso a água potável,
de acordo com relatório que aca-
ba de ser publicado por dois ór-
gãos da ONU, a OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde) e a Unicef
(Fundo das Nações Unidas para a
Infância), Jenoelma continua de
fora dessa estatística. O docu-
mento exala otimismo ao anun-
ciar que a meta estabelecida para
2015, de integrar 88% dos habi-
tantes às redes de água oficiais,
foi superada no final de 2010,
com cinco anos de antecedência.

No Brasil, de acordo com o es-
tudo, a rede de água encanada
chegava a 79% dos lares em 1990
e hoje alcança 92%. São números
ligeiramente melhores do que a
média mundial, mas para famí-
lias como a de Jenoelma, não é
nada fácil entender a situação.
Ela mora a 2 km da represa da
Cantareira, um dos maiores re-
servatórios do mundo.
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Aurélio Fiorindo, da Sabesp: “A movimentação dos moradores foi essencial”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 mar. 2012, Especial Água, p. F8. 




