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P or que cargas d’água uma
grande empreiteira, com
obras milionárias em todo
o Brasil, especializada em

construção civil e sem nenhum
know how ou experiência no ramo,
vai se interessar em recolher o lixo

de uma cidade? Por que tanta voracida-
de para abocanhar um trabalho tão su-
jo? Claro, feito pelos lixeiros e varredo-
res que eles alugam para as prefeituras
e limpam a sujeira alheia. Ganhar o
contrato é o trabalho deles, sujo tam-
bém, mas os lixos são diferentes: um é

físico, o outro moral.
Nos contratos da Delta para limpar

Brasília e Anápolis, nas sujeiras da cole-
ta de lixo em Santo André que podem
ter levado ao assassinato do prefeito
Celso Daniel, nos rolos da Leão & Leão
com a Prefeitura de Ribeirão Preto na

administração de Palocci, o metafóri-
co se mistura ao explícito e se espalha,
pestilento e insalubre, pelas prefeitu-
ras do Brasil. Paradoxal e ironicamen-
te, há cada vez mais sujeira na limpeza
pública, com o lixo urbano pagando o
luxo mundano de empresários, políti-
cos e funcionários. Mas só Freud pode
explicar por que, com tantas formas
mais fáceis de roubar dinheiro públi-
co, como obras, aditivos e convênios, a
opção preferencial deles, a atração fa-
tal, é logo pelo lixo.

Não por acaso, durante décadas, tan-
to em prefeituras democratas como re-
publicanas, a coleta do lixo de Nova
York foi um monopólio da máfia. Em
2011, na Itália, um confronto entre a
Camorra napolitana e o Estado deixou
montanhas de lixo apodrecendo du-

rante meses nas ruas de Nápoles,
em imagens fétidas que correram o
mundo.

Falando em lixo, há um bom tem-
po não se via uma novela tão boa
como Avenida Brasil, de João Ema-
nuel Carneiro, que tem um de seus
principais núcleos no mundo dos li-
xões, com os que vivem dos restos e
dejetos da sociedade consumista
em contraste com uma nova classe
popular que começa a consumir.

Entre o lixo material que os cata-
dores vendem para viver e o lixo mo-
ral que a sociedade rejeita para con-
viver, a novela recicla e atualiza an-
cestrais paixões humanas no dile-
ma da protagonista: viver o luxo do
grande amor, ou o lixo da grande
vingança.

Serra defende atuação
de igrejas na campanha
Tucano diz ser ‘legítimo’ que religiosos queiram discutir princípios em
eleições; temas ligados a costumes causaram polêmica na disputa de 2010

● O diretório municipal do PT
entrou ontem na Justiça Eleitoral
com uma representação por pro-
paganda eleitoral antecipada con-
tra o prefeito Gilberto Kassab
(PSD), o tucano José Serra e a
Prefeitura de São Paulo. No docu-
mento, o PT sustenta que as su-
postas ilegalidades ocorreram
em peças publicitárias institucio-
nais da Prefeitura que levam o
slogan “antes não tinha, agora
tem”, e também na propaganda
partidária do PSDB veiculada no
fim de abril. Os advogados sus-
tentam que o teor das peças tuca-
nas, que levaram Serra ao ar,
coincide com o apresentado na
propaganda da Prefeitura. O PT
pede a suspensão da campanha
da administração municipal.
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PT entra na Justiça
contra Kassab,
tucano e Prefeitura

Liberdade. Serra disse que ‘quem faz a agenda são pessoas’
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Em processo de aproximação
com líderes religiosos de São
Paulo, o ex-governador José
Serra (PSDB) afirmou que a
manifestação das igrejas na
campanha eleitoral é “legíti-
ma”. O pré-candidato tucano
à Prefeitura disse que padres e
pastores podem defender
seus princípios, mas sem prati-
car uma “militância” formal.

Em entrevista exibida na ma-
drugada de ontem pelo Progra-
ma Amaury Jr., da RedeTV!, Ser-
ra não citou nenhum tema pre-
sente na pauta de grupos religio-
sos, como aborto e homofobia,
mas se disse “inteiramente aber-
to” a expor e dizer o que pensa.

“(Se) a pessoa tem uma reli-
gião e quer discutir princípios, é

legítimo que o faça. Não são os
candidatos que fazem a agenda.
Quem faz a agenda são as pes-
soas”, disse. “Nós devemos res-
peitar e dar a elas o direito de se
manifestar. Do contrário, seria
autoritarismo.”

A entrada de igrejas em campa-
nhas políticas ganhou peso após
a eleição presidencial de 2010,
quando grupos religiosos passa-
ram a apoiar ou criticar candida-
tos. O PT acusa a equipe de Serra
na época de instigar entre os
evangélicos um voto contra Dil-
ma Rousseff, eleita no 2.º turno.

O tucano afirma que sua cam-
panha não desenvolverá “nenhu-
ma batalha específica em rela-
ção às igrejas”, mas já começou a
se aproximar de grupos católi-
cos, evangélicos e judaicos.

Em conversas recentes com re-
presentantes de diferentes reli-

giões, a equipe de Serra confir-
mou a avaliação de que o tucano
tem vantagem sobre seus princi-
pais adversários: Fernando Had-
dad (PT) e Gabriel Chalita
(PMDB).

Eles afirmam que Haddad so-
fre uma “rejeição gigantesca” de
pastores evangélicos, sob acusa-
ção de ter autorizado a elabora-
ção de um kit didático contra a
homofobia para as escolas quan-
do era ministro da Educação.

O time do PSDB acredita ainda
que Chalita só deve ter aceitação
dentro da ala carismática da Igre-
ja Católica – à qual pertence.

Argumento. Aos aliados, Serra
justifica a abertura à manifesta-
ção de líderes religiosos como
uma defesa da liberdade de ex-
pressão. “É legítimo que diferen-
tes setores da sociedade se mani-

festem em defesa dos seus valo-
res”, afirmou o ex-governador
na entrevista. “Não vejo como
questão propriamente de mili-
tância eleitoral.”

Os petistas classificam a apro-
ximação entre Serra e as igrejas

como “conservadora”, mas tam-
bém vêm dialogando com pa-
dres e pastores.

Um dos responsáveis pela in-
terlocução entre tucanos e gru-
pos religiosos, o deputado Wal-
ter Feldman (PSDB-SP) afirma

que não tem o objetivo de repe-
tir os temas da eleição de 2010.

“A pior eleição que o Brasil já
teve foi a anterior. Os temas fo-
ram levados para o campo da
emoção e não houve um debate
progressista”, disse.
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