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A Câmara aprovou ontem, em
primeira votação, projeto de
lei que proíbe bailes funk nas
ruas da capital. A proposta é do
coronel Álvaro Camilo (PSD),
ex-comandante da PM, e de
Conte Lopes (PTB), ex-capi-
tão da Rota. O projeto tem
apoio até de lideranças do PT,
apesar de o prefeito Fernando
Haddad (PT) ter sinalizado ser
contrário à proibição. Camilo e
Lopes defendem o uso de poli-
ciais militares da Operação De-
legada no combate a bailes
funk e ao consumo de álcool
nas lojas de conveniência.

Câmara dá 1º aval ao
fim dos bailes funk

● A Prefeitura estuda mudar pa-
ra o período da manhã o horário
da coleta de lixo nas Ruas 25 de
Março, Santa Ifigênia e Florêncio
de Abreu, no centro. Atualmente,
os caminhões passam nesses
locais à noite.

Como a maior parte do comér-
cio fecha às 18 horas, os sacos
de lixo ficam na rua muito tempo
e acabam sendo abertos e revira-
dos por usuários de drogas e mo-
radores de rua.

A União dos Comerciantes da
25 de Março (Univinco) afirma
que havia pedido a mudança à
Prefeitura no ano passado e ain-
da aguarda resposta oficial.
“Acho que vai ser bem melhor,
mas tem de ser em um horário
viável, porque às 7 horas o movi-
mento na 25 já é intenso”, afirma
a secretária executiva da entida-
de, Cláudia Urias. Ela diz que tam-
bém é preciso limpar a sujeira
deixada por uma feira que ocorre
durante a madrugada.

Em 18 de fevereiro, a coleta do
lixo passou a ser feita pela ma-
nhã nas ruas do Brás. A Secreta-
ria Municipal de Serviços avalia
que a mudança foi positiva. / T.D.

Detido agente da CET
que dirigia embriagado

PF investigada seita por
explorar seguidores
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SP ganhará 4 grandes centrais de reciclagem
As primeiras unidades, de Bom Retiro e Santo Amaro, deverão ser entregues no ano que vem; especialista critica concentração do serviço

A Polícia Civil prendeu ontem
Maycon Soares da Silva, acusa-
do de assaltar e ferir no abdo-
me o estudante de Ciências da
Computação Lucas Wiech-
mann, de 19 anos, no câmpus
da Universidade de São Paulo
(USP) em São Carlos. Segundo
a polícia, Silva confessou o cri-
me e contou ter usado um esti-
lete para atingir a vítima. Um
adolescente que teria segurado
Wiechmann também foi locali-
zado e encaminhado para a
Fundação Casa; um outro en-
volvido está desaparecido. O
estudante passa bem.
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Polícia prende acusado
de ferir rapaz na USP

Um agente da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET)
foi detido na noite de anteon-
tem após bater o carro em um
ônibus em Taboão da Serra, na
Grande São Paulo. Ele estava
embriagado e, segundo a Polí-
cia Civil, admitiu ter bebido
cerveja e conhaque. O acidente
foi por volta das 23 horas na
Avenida Embaixador Assis Cha-
teaubriand, no Jardim Ouro
Preto. O agente de 42 anos não
se feriu com gravidade. A polí-
cia fixou o valor de sua fiança
em R$ 5 mil.

A Polícia Federal deflagrou on-
tem a Operação Canaã, para
fiscalizar fazendas e estabeleci-
mentos comerciais da seita Je-
sus A Verdade Que Marca. Os
líderes do grupo são investiga-
dos por supostamente usarem
seus seguidores para trabalho
ilegal em fazendas e comércios
em quatro cidade de Minas:
Minduri, Andrelândia, Madre
de Deus e São Vicente de Mi-
nas. Integrantes da igreja ven-
dem bens materiais e doam o
dinheiro para os líderes.

Tiago Dantas

Até junho do ano que vem, a
Prefeitura pretende colocar
em funcionamento duas me-
gacentrais de triagem de ma-
terial reciclável. Outras duas
devem ficar prontas em 2016.
A previsão é de que cada equi-
pamento tenha capacidade
para processar 250 toneladas
de lixo por dia. A quantidade
é um pouco maior do que as
240 toneladas que são proces-
sadas diariamente nas 20 cen-
trais espalhadas pela capital.

Para viabilizar o projeto, a Se-
cretaria Municipal de Serviços
firmou um acordo com as duas
empresas que fazem a coleta de
lixo. O contrato que a Loga e a
Ecourbis têm com a Prefeitura
já previa que elas construíssem
mais 17 pequenas centrais.

A proposta do governo foi tro-
cá-las por quatro unidades
maiores. As primeiras duas uni-
dades ficarão em Santo Amaro,

na zona sul, e no Bom Retiro, no
centro. As outras megacentrais
ficarão em São Mateus, zona les-
te, e na Vila Guilherme, zona
norte.

O secretário de Serviços, Si-
mão Pedro, acredita que a mu-
dança pode ajudar o governo a
atingir a meta proposta pelo pre-
feito Fernando Haddad (PT) de
aumentar de 1,8% para 10% a
quantidade de lixo reciclado no
Município. “Para atingir a me-
ta, vamos ter de ampliar o servi-
ço e a velocidade da coleta”, afir-
ma o secretário. “Hoje, dos 96
distritos, só 72 têm coleta seleti-
va. Temos de levar a todo o Mu-
nicípio.”

Críticas. Embora seja necessá-
rio aumentar a porcentagem de
lixorecicladonacapital,aconstru-
ção de centrais de triagem muito
grandes podem causar prejuízos,
segundo o presidente do Institu-
toBrasilAmbiente,SabetaiCalde-
roni, que é consultor da ONU pa-
ra gestão de resíduos sólidos. “A
iniciativa é muito boa, mas o ideal
é descentralizar o tratamento do
lixoparaevitarocustodedesloca-

mentos pela cidade.”
Calderoni afirma que, em ge-

ral,umterçodetudooquesegas-
ta com a gestão do lixo vai para o
transporte do material. “Uma
centralcapazdetratar250tonela-
das por lixo por dia é muito gran-
de. É praticamente o que produz
uma cidade de médio porte, com

cerca de 300 mil habitantes. O
maisindicadoéterpequenascen-
trais. Por seu tamanho, São Pau-
lo poderia ter centenas delas.”

Custo. As novas centrais de-
vem custar cerca de R$ 6 mi-
lhões, além de ter despesa men-
sal de manutenção de R$ 300

mil, segundo Pedro. Por outro
lado, a venda do material reci-
clado pode render até R$ 2 mi-
lhões por mês, segundo cálcu-
los da secretaria. “Esse valor de-
ve ser dividido para todo o siste-
ma de coleta, não só para a coo-
perativa que operar a central.”

Cada equipamento seria des-

tinado a uma cooperativa de ca-
tadores de material reciclável,
mas a renda pode ser dividida.
Cinco cooperativas aguardam
autorização da Prefeitura para
trabalhar. Além das quatro me-
gacentrais, a Secretaria de Servi-
ços estuda a construção de no-
ve unidades menores.

Coleta pode ser
feita de manhã na
Rua 25 de Março

Insuficiente. Hoje, só 1,8% do lixo do Município é reciclado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.




