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D ia 23 de abril,
uma segunda-
feira, às 23h30,
mais um jorna-
lista foi assassi-
nado no Brasil.

Décio Sá morreu com seis tiros
num bar na cidade de São Luís.
Tinha 42 anos e era repórter de
O Estado do Maranhão. Foi o
quarto profissional de impren-
sa assassinado no País em 2012,
o que eleva o Brasil ao topo de
um ranking macabro na Améri-
ca Latina.

Doissuspeitos de serem cúm-
plices do assassinato de Décio
Sá estão presos, mas a impuni-
dade não está afastada. Ao con-
trário. O histórico dasinvestiga-
ções policiais não é positivo em
geral.Quando o assunto é homi-
cídio de jornalistas, é franca-
mentenegativo. Segundo um le-
vantamento recente – que não
leva em conta os casos de 2012
–, nos últimos 20 anos 70% des-
ses assassinatos não foram es-
clarecidos. Contra a imprensa,
o crime compensa. Traficantes
de drogas, chefes de milícias e
autoridades corruptas se reve-
zam na lista de mandantes, mas
a polícia não consegue encarce-
rá-los e a Justiça raramente che-
ga a julgá-los.

O quadro é alarmante, nas pa-
lavras de Rupert Colville, porta-
voz do Escritório da ONU para
Direitos Humanos, com sede na
Suíça. Na semana passada, Ja-
milChade, correspondente des-
te jornal em Genebra, reportou
a declaração de Colville: “Nós
estamos alarmados com o fato
de que mais um jornalista foi

morto no Brasil neste ano. (...)
Pedimos ao governo (brasileiro)
paraimplementarimediatamen-
te medidas de proteção para pre-
venir novos incidentes”.

Ele tem razão. Um país em que
os repórteres são fuzilados dessa
forma é um país em que o direito
à informação está sendo seques-
trado. Se esses crimes prospe-
ram, a liberdade de imprensa re-
flui, obrigatoriamente. Com eles
vem a autocensura, no mínimo.
Para proteger a vida de seus fun-
cionários os jornais passam a in-
ternalizar o medo. Não há como
evitar. É o que vem acontecendo
com várias redações jornalísti-
cas no México.

Na quinta-feira passada, em
palestra no encontro da Associa-
ção Mundial de Jornais (WAN-
Ifra), em Santiago, no Chile, o
jornalista mexicano Javier Gar-
za, do diário El Siglo de Torreón,

mostrou o que a guerra do tráfi-
co produziu em seu país. Apenas
em 2011, 6 mil pessoas foram as-
sassinadas. Repórteres e edito-
res sofrem ameaças diárias. Re-
gularmente, os bandidos metra-
lham com AK-47 a fachada de re-
sidências de jornalistas e com is-
soaterrorizam as famílias. Resul-
tado: as redações deixam de co-
brir e publicar tudo o que deve-
riam cobrir e publicar. Não é pa-
ra menos. Na situação de insegu-
rança absoluta em que vivem al-
gumas cidades mexicanas, hoje,
enviar equipes para fotografar o
local onde acaba de acontecer
um massacre pode representar
risco de morte.

Em suma, se os jornais
não podem cobrir, o cida-
dão não pode saber o que se
passa em sua cidade, em
seu país. Com impunidade
garantida, os criminosos es-
capam ilesos, deixando no
ar a perturbadora hipótese
de que haveria um acumpli-
ciamento entre autorida-
des inertes e bandidos san-
guinários. As primeiras não
fazem nada, os segundos
atiram à vontade.

Foi exatamente esse o ce-
nário que descreveu outra
jornalista mexicana, Ana-
bel Hernández, que tam-
bém fez uma palestra em
Santiago na semana que
passou. Repórter investiga-
tiva, ganhadora do Prêmio
Pluma de Oro pela Liberda-
de 2012, conferido pela As-
sociação Mundial de Jor-
nais, Anabel usou palavras
fortes: “Hoje no México
existe um estado criminal
perfeito. E pensar isso, di-
zer isso, escrever isso é
mais perigoso do que ser

narcotraficante ou trabalhar pa-
ra o narcotráfico”.

Voltemos, então, à nossa per-
gunta: por que matar jornalistas?

Se o Estado não cumpre seu
dever de garantir o direito à vida
e à segurança do povo, ele auto-
maticamente sabota o direito da
sociedade de ter acesso à infor-
mação. Em outras palavras: se o
que vale é a lei da selva, não exis-
tem mais as premissas para que a
instituição da imprensa sobrevi-
va. Por isso a ONU tem razão de
exigirdegovernosedas autorida-
des o esclarecimento e o julga-
mento dos crimes praticados
contra jornalistas. O Estado é,
sim, responsável pelo caos – um
caos desinformativo, é bom fri-
sar –a queestão submetidasmui-
tas comunidades no México – e
algumas famílias no Brasil.

Por esse ângulo, nós podemos
enxergar com nitidez cristalina,
quase como se fosse com lupa,
os laços pelos quais a corrupção,
a inoperância judicial, o tráfico
de drogas e os bandos de exter-
mínio se associam numa simbio-
se necessária. A todos esses po-
los da criminalidade interessa
exercer o mando pela violência
privatizada e ilegal. Para tanto a
eles interessa também suprimir
a imprensa livre. Coerentemen-
te, dividem as tarefas: uns ma-
tam os repórteres, outros garan-
tem a impunidade – pois a impu-
nidade só é realmente viável
quando a imprensa está acuada,
intimidada, jurada de morte.

Poder Judiciário que não jul-
ga, polícia que não investiga, go-
vernadores que fingem que não
é com eles, traficantes que su-
bornam políticos, milícias que
promovem massacres: todos
são expoentes distintos de uma
mesma máquina que vem mi-
nando o Estado de Direito e
ameaçando a liberdade. O qua-
dro piora ainda mais quando o
poder governamental é mobili-
zado para prender jornalistas
ou para levar jornais à falência.
Foi o que tentou fazer, no início
deste ano, o presidente do Equa-
dor, Rafael Correa, que depois
se viu forçado a recuar.

Sem dúvida, há um discurso
anti-imprensa, um discurso fa-
natizante, ganhando volume em
nosso continente. Em nome do
combate a erros de jornalistas –
erros que, por vezes, são de fato
lamentáveis –, esse discurso in-
veste não mais contra erros, mas
contra a própria instituição da
imprensa livre, propondo cer-
ceá-la de mil maneiras diferen-
tes. Nasce daí um caldo de cultu-
ra que, demonizando os órgãos
de informação, facilita ainda
mais a rotina dos narcotrafican-
tes e dos que matam jornalistas –
que matam jornalistas para opri-
mir o público.

✽

JORNALISTA, PROFESSOR DA

ECA-USP E DA ESPM

P aís rico é país sem
pobreza, diz o lema
do governo Dilma
Rousseff. Mas cabe
perguntar: que po-
breza o governo

tem em mente e quer eliminar?
Se for medida pelo critério de
renda, mesmo com o avanço da
chamada classe C – a tal “nova
classe média” –, boa parte desta
é ainda pobre tanto no valor ab-
soluto de sua renda como em ter-
mos de comparações internacio-
nais. E há ainda as classes D e E.

Pode ser que o governo defina
um nível conveniente de renda
mínima ao medir o seu esforço
de eliminar a pobreza. Mas nem
assim esconderia o fato de que o
País não seria rico se somente
isso ocorresse. Esse nível de ren-
da seria baixo e a pobreza não se
limita aos rendimentos. Há ou-
tros aspectos fundamentais, co-
mo o nível e a qualidade do ensi-
no e do atendimento à saúde re-
cebidos em termos médios pela
população, sabidamente muito
baixos no Brasil. São carências
seculares que não serão resolvi-
dasemum ou doismandatospre-
sidenciais. E há mais aspectos da
pobreza também carentes de
atenção. Entre eles, a falta de sa-
neamento adequado, que se des-
dobra em água tratada, esgota-
mento sanitário, coleta de lixo e
drenagem de águas pluviais – es-
ta para evitar as enchentes e os
seus repetidos desastres. Quan-
to a isso o Brasil também está
longe de chegar ao que se passa
em países ricos.

Sabia que as carências de sa-
neamento são sérias no Brasil,
mas recentemente percebi que
são ainda bem mais graves do
que imaginava. Isso aconteceu
ao assistir a uma palestra do eco-
nomista Gesner Oliveira em reu-
nião recente do Conselho de
Economiada Associação Comer-
cial de São Paulo. Além de sólida
formação acadêmica e de sua
condição de professor da Funda-
ção Getúlio Vargas de São Paulo,
ele tem hojeuma importante cre-
dencial para falar sobre o assun-
to: a experiência em lidar com
ele como presidente da Compa-
nhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp) no
governo José Serra.

O palestrante pintou um qua-
dro dramático da precariedade
do saneamento básico brasilei-
ro, em particular nas áreas urba-
nas, o foco de sua análise. Assim,
dados de 2010 ou próximos des-
se ano – como outros que são ci-
tados abaixo – mostram que ape-
nas 25% das capitais tinham
mais de 80% dos seus domicílios
ligados a redes de esgoto. E há
casos gravíssimos. Assim, numa
reportagem de jornal mostrada

na ocasião algumas foram cha-
madas de “capitais da porcaria”,
entre elas Porto Velho (apenas
2% de domicílios ligados), Be-
lém (6%), Macapá (7%) e Ma-
naus (11%), numa lista que inclui
também quatro capitais nordes-
tinas com taxas entre 30% e 37%.

Dados sobre o Brasil mos-
tram ainda 40 milhões de pes-
soas sem rede de água tratada,
107 milhões (!) sem rede de esgo-
to, 134 milhões sem esgoto trata-
do e 8,2 milhões (!) sem banhei-
ros em seus domicílios.

A situação de alguns países ri-
cos foi apresentada e os dados
confirmam o título deste artigo.
Assim, na Alemanha 100% dos
municípios têm água tratada,
100% têm coleta de esgoto e em
99%deles há tratamento do cole-
tado. Na Itália os índices são de
98%, 90% e 94%; em Portugal,
97%, 95% e 84%; na França, 99%,

95% e 84%, respectivamente.
Numa breve referência ao sa-

neamento rural, uma avaliação
da ONU mostrou que a situação
brasileira é pior do que a de paí-
ses como Sudão, Timor Leste e
Afeganistão. Quanto ao lixo,
42% dos resíduos sólidos coleta-
dos no País têm destinação im-
própria, pois vão para lixões e
aterros inadequados. E apenas
6% dos municípios têm algum
sistema de drenagem.

Éóbviaacorrelaçãoentreadis-
ponibilidade de saneamento bá-
sicoemelhorescondições desaú-
de no entorno dos domicílios
atendidos, mas foi interessante
conhecer uma estimativa de que
cada real gasto com sanea-
mento representa a econo-
miadequatrocomtratamen-
tos de saúde.

Dado esse triste quadro, o
que se faz em contrário é cla-
ramente insuficiente para
limpar toda a sujeira que re-
vela. Há carência de investi-
mentosedificuldades de pla-
nejamentoedegestão.OBra-
sil tem seu Plano Nacional
de Saneamento Básico, que
prevê a universalização des-
se serviço até 2030 mediante
investimentos totais de R$
263 bilhões, e no valor médio
anual, de R$ 13 bilhões, o que
significaria dobrar a média
dos últimos cinco anos, que,
semantida, deixariaessauni-
versalização para 2060 (!).

Toda vez que ouço falar de
planos governamentais po-
nho um pé atrás, pois muitos
ficamsó no plano das hipóte-
ses. E não vejo de onde vai
sair todo esse dinheiro de
fontes governamentais. Por
issovi com simpatia algumas
propostas apresentadas pe-

lo palestrante, entre elas o recur-
so a parcerias público-privadas,
pois sozinhos os governos fede-
ral, estaduais e municipais não
dão conta dos problemas nessa
área. E a busca de aumentos da
produtividade de sistemas já ins-
talados, inclusive ampliações e
novos que virão.

No abastecimento de água, au-
mentos substanciais de produti-
vidade seriam alcançados se re-
duzidas fortemente as perdas
nas redes de abastecimento, que
alcançam perto de 40% (!). Isso
geraria receita adicional e libera-
ria recursos para mais investi-
mentos. No esgotamento sanitá-
rio, que exige muito bombea-
mento, também há perspectivas
de ganhos de produtividade
com equipamentos mais eficien-
tes no uso da energia.

Concluo com outro dado par-
ticularmente chocante, que evi-
dencia os efeitos danosos da car-
ga tributária elevadíssima, tão al-
ta como nunca antes neste país.
De impostos federais a Sabesp
pagou em 2009 o total de R$ 1,26
bilhão, perto da metade a título
de contribuições que se dizem
sociais (uma tem explicitamen-
te esse nome e outra é a Cofins,
também com seu quê de social).
No mesmo ano a Sabesp inves-
tiu um total não longe disso,
R$1,8 bilhão, o qual poderia ser
substancialmente ampliado se o
governo federal promovesse
uma forte desoneração tributá-
ria desse setor tão importante
para aliviar as condições de po-
breza em que vive grande parte
da população brasileira.
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ECONOMISTA (UFMG, USP E

HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO

À FAAP, É CONSULTOR

ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Por que matar
jornalistas?

●✽
ROBERTO
MACEDO

País rico é país com
saneamento adequado

GOVERNO DILMA
Ministério do Trabalho

A publicação no Estado de repor-
tagem sobre o início das ativida-
des políticas do novo ministro do
Trabalho (2/5, A8) ensejou-me a
constatação de que a presidente
perdeu duas grandes oportunida-
des de diminuir o excessivo nú-
mero de ministérios, pela extin-
ção das pastas da Pesca e, agora,
do Trabalho, ambas abúlicas ino-
perantes e inúteis. O Ministério
do Trabalho tem no seu ponto al-
to de atividades a aprovação da
criação de sindicatos...
JOSÉ ÁVILA DA ROCHA
peseguranca@yahoo.com.br
São Paulo

Brizolagens...

Para se candidatar a cargo de ge-
rência numa empresa o profissio-
nal deve ser graduado por boa uni-

versidade, ter MBA, dominar ao
menos duas línguas e a informáti-
ca, ter anos de experiência na
área, etc. Já para ser ministro, por
exemplo, do Trabalho, não é pre-
ciso sequer ter terminado um cur-
so superior. Basta ser filiado ao
partido proprietário da pasta, ter
o beneplácito de alguém que te-
nha sido exonerado do ministério
por indícios de corrupção e ser ne-
to de algum notório e nefasto po-
lítico. Essas condições nem se-
quer são, necessariamente, cumu-
lativas. Pobre País o nosso!
NELSON PENTEADO DE CASTRO
pentecas@uol.com.br
São Paulo

Credenciais

Brizola Neto tem algum registro
na carteira profissional? Ou me-
lhor, tem carteira profissional?
MAURO ROBERTO ZIGLIO
mrziglio@hotmail.com
Ourinhos

ECONOMIA
Impostômetro

Mais imposto para pagar, dia 30
foi o último dia para a entrega da
Declaração de Renda de 2012,
ano-base 2011. Ontem o Impostô-
metro registrou R$ 500 bilhões
de tributos pagos por empresas e
cidadãos em apenas quatro me-
ses deste ano... A projeção para o
ano excede R$ 1,5 trilhão. É muito
dinheiro para melhorar a educa-
ção, a saúde, a segurança, a mora-
dia, o saneamento básico e toda a
infraestrutura do País. É soma pa-
ra nenhum governo reclamar e
muito menos permitir desvios e
roubalheiras. Podemos confiar?
MARIA TERESA AMARAL
mteresa0409@estadao.com.br
São Paulo

Faxina bancária

Aproveitando o Dia do Trabalha-

dor, a presidente Dilma, em mais
um discurso demagógico visando
as próximas eleições, resolveu ba-
ter nos bancos em praça pública a
respeito dos “juros mais altos do
mundo”. Referiu-se especifica-
mente à diferença entre a taxa de
juros de captação que os bancos
pagam e o que é cobrado dos
clientes, o chamado spread bancá-
rio. Não sou procurador dos ban-
cos, mas, francamente, a sra. Dil-
ma esqueceu o “spread governa-
mental”, que são os impostos que
os brasileiros pagam e estão bei-
rando os 40% (do produto interno
bruto)! E o que temos de volta
em troca desse assalto? Nada!
EDUARDO A. DE CAMPOS PIRES
eacpires@terra.com.br
São Paulo

Ming e os juros escorchantes

Custou, mas, enfim, alguém com
credibilidade e competência
apontou por escrito o verdadeiro

culpado pelos juros satânicos co-
brados pela banca brasileira: é o
nosso insaciável “sócio” lá em
Versailles – ops, Brasília. Sempre
suspeitei que fosse ele mesmo,
mas agora nosso inestimável Cel-
so Ming botou o dedo na ferida:
mais de 90% do dinheiro disponí-
vel para empréstimo na praça é
sugado pelo buraco negro do nos-
so mastodôntico governo, que tu-
do devora e nada devolve. Portan-
to, como também observou o as-
tuto colunista, discursos inflama-
dos, esperneio e parolagens pláci-
das para acalentar bovinos não
mudarão nada, exceto mais uma
vez iludir os otários. Baixar os ju-
ros ao consumidor exigirá que os
três Poderes façam um choque
de contenção de desperdícios, al-
go que de tão improvável só pode-
rá ocorrer num Dia de São Nunca
– que, como todos sabem, é come-
morado em 1.º de novembro.
ALFREDO F. KEPPLER NETO
alfredo.keppler@WorleyParsons.com
Itapevi

0 x 0

O governo discursa contra os ban-
cos, mas os trata a pão de ló. Se,
de um lado, pressiona para a bai-
xa de juros em empréstimos –
conseguida em raríssimos casos
–, de outro, pretende tungar a re-
muneração da poupança. Fica-
mos no zero a zero.
M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO
crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis

Poupança

Neste país, onde os ricos ficam ca-
da vez mais ricos, surge mais um
ataque ao bolso dos menos aqui-
nhoados: a presidente Dilma diz
que é preciso diminuir o rendi-
mento das cadernetas de poupan-
ça para termos “juros de Primei-
ro Mundo”. Nós não temos torna-
dos, terremotos, tsunamis, mas
temos um PT para compensar.
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EUGÊNIO
BUCCI

Cachoeiras respingam

LOREDANO

Num país em que os
repórteres são fuzilados,
o direito à informação
está sendo sequestrado

O Brasil é pobre em água
tratada, esgoto sanitário,
coleta de lixo e drenagem
de águas pluviais
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




