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Saneamento – será
que desta vez vai?
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Que porto é esse,
senhora dos navegantes?
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sília, onde a perda está próxima
de zero. No Estado de São Paulo, é de 32,5%; na capital, 25,6%,
comareduçãonosúltimosanos
permitindo uma economia de
R$ 275,8 milhões anuais.
Oceticismoquantoàpossibilidade de avanços ainda encontra argumentos no fato de que a
partir de janeiro de 2014 deixarão de receber recursos da
Uniãoparaosaneamentomunicípiosquenãoformularamprojetos para os serviços de coleta
e tratamento de esgotos, além
do abastecimento de água –
mas só 11% deles os apresentaram no prazo,tal como ocorreu
com os projetos para a área dos
resíduos sólidos.
Levantamento do Instituto
Trata Brasil mostra (21/5) que
mesmo as maiores cidades, acima de 500 mil habitantes, não
têm usado recursos no setor;
65% das 138 obras monitoradas
em dezembro de 2012, apesar
do valor de R$ 6,1 bilhões, estavam paralisadas atrasadas ou
não iniciadas. Só 20 obras estavam concluídas no final de
2012.Deumanoparaooutro,as
obras paralisadas passaram de
23% para 34%.
É lamentável que seja assim,
num momento em que estão
sendoencontradassoluções em
várias partes, no Brasil e fora.
Brasíliamesmochegouapraticamente 100% no abastecimento
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de água e na coleta de esgotos.
Nestaúltima,comojásecomentou neste espaço, foi vital a adoção,hámaisde20anos,dosistema de coleta por ramais condominiais, que reduz entre 30% e
50% os custos, sem prejuízo da
qualidade (apenas enfrentando
aresistênciadasgrandesempreiteiras). Criado pelo engenheiro
pernambucanoJoséCarlosMello, esse sistema já atende hoje a
mais de 15 milhões de pessoas
em diversos locais do País, embora viva “escondido”. Portugal
também avançou extraordinariamente no setor, com outros
métodos:trata90%deseusesgotos e abastece com água 97,1%
da população, graças, inclusive,
a consórcios intermunicipais.
Esse tipo de consórcio tambémdeveriatersidoadotadohá
muito tempo no Brasil, principalmente na área dos resíduos,
na qual cerca de 50% do que é
coletado vai parar em lixões a
céu aberto (que terão de ser eliminados, conforme a Política
Nacional de Resíduos Sólidos).
Aterros adequados, instalados
emlocaisequidistantesdosmunicípios que se associassem,
economizariam recursos e permitiriamsoluçõesmaisrápidas.
Da mesma forma, é preciso que
os municípios se convençam da
necessidade de reciclar, por
meio de compostagem, os resíduos orgânicos, que significam
pelo menos 50% do lixo coletado. O processo de compostagem permite em pouco tempo
transformaremfertilizante(para jardins e canteiros públicos,
contenção de encostas e outros
usos que não a alimentação humana – de modo a evitar riscos
com metais pesados) a parcela
maior do lixo domiciliar e comercial, que contribui decisivamente para em poucos anos esgotar um aterro sanitário.
Retornando ao início, não estamos condenados, como os
moradores de Londres (EcoD,
14/5),autilizarnascasaságuade
esgotos tratada e reciclada, comocomentouojornal TheGuardian, porque em 25 anos a capitalbritânicaaumentaráem80%
seu consumo. Temos condiçõesprivilegiadas por aqui. Mas
continuamos achando que temos todo o tempo para enfrentar os dramas. Não é assim.
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O Ministério das
Cidades garante grandes
investimentos, mas
sempre ficam dúvidas...
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apenasR$3,5bilhõesforamaplicados. Não espanta, assim, que
atéemalgumascapitaisdeEstados os esgotos coletados não
cheguem a 10%. Ou que apenas
36,3%dosesgotosdascemmaiores cidades sejam canalizados.
E que 5,4 bilhões de litros de esgotosnãotratadossejamdespejados a cada dia em cursos
d’água e no mar – onde são a
principal causa de poluição (O
Globo, 25/9/2012). Por essas e
outrascausas, cidades como Ribeirão Preto (SP), com mais de
500 mil habitantes, só podem
consumir água subterrânea.
Também só pode ser de perplexidadeareaçãoanteanotíciade
que as redes de água no Brasil
continuem a perder 37,5% da
que sai das estações de tratamento. A grande exceção é Bra-
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egundo este jornal
(15/5),ogovernofederalestáanunciando que no mês que
vem,comopartede
um “pacote de investimentosparaimpulsionar a
economia”,começaaimplantar
oPlanoNacionaldeSaneamento Básico, em discussão desde
2007 e que prevê R$ 508,5 bilhões a serem aplicados até
2033,“parauniversalizaroacessodetodasasresidênciasaágua
de boa qualidade, assim como o
tratamento dos esgotos coletados”. Mais 20 anos. E para “impulsionar a economia”...
Masseráquedestavezosplanos conseguem sair do campo
dasintenções?GaranteoMinistério das Cidades que já no segundo semestre R$ 50 bilhões
devem sair dos cofres públicos
para as obras ainda em 2013 e
2014. E que também haverá
uma complementação de R$ 2
bilhões por ano, com a isenção
do pagamento do PIS e da Cofins para as empresas do setor.
Com esses e outros recursos se
pretende investir em saneamento R$ 298,1 bilhões “nos
próximos 20 anos”. Os restantes R$ 210,4 bilhões deverão vir
“dosEstados, municípios eempresas privadas”.
Sempre ficam dúvidas. Ainda
falta assinar contratos com
grande parte das empresas que
operarão com os R$ 40 bilhões
projetadosparaocorreremimediatamente. Hoje só estão sendoinvestidospelogovernofederalR$500milhões,ouacentésima parte do projetado – e ainda
assim, segundo o ministério, é
“mais do que era investido em
todo o setor há seis anos”. Porque, segundo o próprio ministro,“aáreadosaneamentobásico não tinha projeto e nem política; faltava formulação de política”. Nesse caso, onde ficam os
doismandatosdogovernoanterior e os primeiros anos deste,
seu sucessor?
O fato é que ainda temos 10%
das residências sem receber
águadeboaqualidadee,deacordo com a Pnad (2011), 37,4%
sem ligação com redes de esgotos (23 milhões de casas, 70 milhões de pessoas). Para completar, diz o IBGE (maio de 2012)
que11%dosdomicíliosestãoem
áreas com esgotos a céu aberto.
Nãosãoasúnicasdúvidas.Do
orçamento total de R$ 16,1 bilhões para essa área em 2012,
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esembarco mareado nesta nova estação do
progresso. Sou
pela abertura
dos portos e
não vejo argumento mais forte
do que centenas de caminhões
engarrafados esperando o momento de exportar sua carga.
Chego mareado não pelo balanço das ondas, mas pelo espetáculo agitado em terra firme.
Um longo psicodrama que não
pude acompanhar em todos os
detalhesporcausadastarefascotidianas.Masjáopressentia.Para articular seu governo na nave
do Congresso, a senhora escolheuIdeliSalvatti.Comascaracterísticas da nova ministra, a escolha a transformaria rapidamente de Salvatti em Afundatti:
independentemente de suas
qualidades,simplesmente nãoé
a pessoa para o cargo. Pode ser
amiga,fiel,apaixonadapelacausa,mas,quediabo,istoéumaRepública!Emvezdeelevaronível
da política, como se pede a uma
presidenta, ela a joga no chão e a
pisoteia com o salto alto.
Omaisimpressionante,àdistância, é o reality show no Congresso. Conheço alguns personagens, da política fluminense,
e não acreditava no que lia:
Eduardo Cunha, guerrilheiro
que obriga o governo a recuar.
Como assim? Eduardo Cunha
fazendo emboscadas, dispersando quando o inimigo se concentra, concentrando-se quando o inimigo se dispersa?
Eduardo Cunha, o líder do retrocesso,diziamalgumasoutras
notas. Será? Cunha não se bate
pelo progresso nem pelo retrocesso. Seus parâmetros são outros. Lembro-me de uma sessão
queelepresidia.Discutimosetive a sensação de que não estava
me olhando. Disse: “Por favor,
olhe para mim”. E ele: “Estou
olhando”. Percebi, subitamente,queolhavasemolhar.Elefalava de dentro de uma caverna.
Garotinho, pensando em
Cunha, chamou a emenda dos
portos de emenda dos porcos.
Foisua contribuição.Saiuquase
ilesonooutrodia,quandoRonaldoCaiadoafirmouqueele,Garotinho, tinha cheiro de porcos.
Nadacomootempoparaserenar os ânimos. Cheirar não é
ser.Abreespaçoparaumacidente, ter passado por um chiqueiro, posado para uma foto com
porquinhos no colo.
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Imaginem essa confusão numa atmosfera fechada, uma espécie de abrigo antiaéreo onde
seentraesaisemverapassagem
do dia para a noite, o próprio
amanhecer. Pizzas, frangos, um
batalhão de alimentos entra peloscorredoresedeságuanacantinaabarrotada.Cochilos,intervalos para o futebol, é verdade
isso que a imprensa mostrou. E,
naturalmente,osgases:500pessoasreaisconcentradasnomesmo espaço, disputando os mesmos sofás. O que importam esses detalhes para a história da
modernização dos portos? Se o
preçodedistribuirrendaédegradara política, porque nãousar o
mesmo raciocínio para desatar
o nó no comércio exterior?
Pelo rádio ouço uma comentarista lembrar que a emenda
dos portos seria aprovada mais
rapidamentenoSenado,poisos
senadores, mais velhos, não
aguentariam a maratona. Como apenas seis horas bastaram
para rever algo que os deputados levaram dias para concluir,
supõe-sequetêmumainvejável
juventude intelectual. Falsa suposição. Os senadores fazem o
quequer o governo. Garantidos
suas verbas e seus cargos, nada
têm a temer, exceto um colapso
do serviço de chá.
O episódio da emenda dos
portosmostrou mais uma vez o
descompasso entre o cresci-

Em vez de elevar o nível
da política, como se pede
a uma presidenta, ela a
joga no chão e a pisoteia
mento econômico e a qualidade política. Acho esse caminho
insustentável. Mas posso estar
equivocado, aplicando uma visão dinâmica a algo que tende a
sobreviver, se essa for mesmo a
escolha nacional, por comodismo ou indiferença.
Confrontadocomasexpectativas da redemocratização, o
processo político brasileiro degradou-se.Seasprevisõesfalharam no passado, de que adianta
renová-las? Pensar o futuro, só
recorrendo à ficção científica.
Que bichos ocuparão as denúncias na tribuna? Antes havia o
dinossauro, que se tornou simpático, o veado, que perdeu sua
conotaçãonegativa.Oporcoéo
bichodomomento,masopróximo pode ser a iguana, a barata
ou o dromedário? Tudo é possí-

vel na enorme fazenda petista,
onde os bichos se acalmam só
quando sentem o cheiro do dinheiro no ar.
O drama dos portos ocorre
num momento de comemoração do partido dominante, que
seorgulhapublicamentede elevar milhões de pessoas à classe
média. Na festa, a filósofa MarilenaChauidissequeodeiaaclasse média por suas posições fascistas e conservadoras. Então,
elevam a vida das pessoas para
melhor conseguirem odiá-las?
Se a classe média é reacionária e fascista, resta procurar
uma classe social democrata e
progressista, salvadora. Seriam
os operários os portadores da
nova moral? Lula, por exemplo,
beijando a mão de Jader Barbalho e dizendo que Newton Cardoso é o Pelé da política?
Com seu talento filosófico,
Chaui poderia até nos convencer da tese de Lula de que não
existiria poluição se a Terra não
fosseredonda.ComoaTerragira e a Lusitana roda, slogan que
sempre marcou o negócio das
mudançasnoRio,opoluídoplaneta,pelomenos,estáemmovimento. Cedo ou tarde essa mistificação que vê o fascismo só
nosoutrose vestedepurezaum
partidocorrompidoatéamedula pode ser desmascarada.
OdiscursodeChaui,noentanto, é sintomático. Depois de impor a ideia de que a degradação
políticaéessencialparamovero
País, está tudo pronto para trataraspessoascomosetratamos
deputados no plenário. O sadomasoquismo nacional entra em
novafase. Os brasileirosda classe média são roubados de dia e
insultados à noite nas tertúlias
literárias do PT. Se gostam ou
não, é problema deles.
Desdeoiníciodademocratizaçãomebati pelaliberdadedeescolhaemquestõesdelicadas,incluídaessadegostardeapanhar.
SeoseleitorespreferemumParlamento cheio de Cunhas e os
empresários adoram tratar suas
questões com eles, temos somente de nos resignar e esperar
que combatam entre si e sejam
devorados pela própria cobiça.
Aos poucos, vamos compondo um novo e inquietante dístico para a Bandeira Nacional:
“Barbárie e Progresso”. Salve,
salve.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
MORDAÇA
Censura ao ‘Estadão’

A decisão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal de manter a
censura ao Estadão é um insulto à liberdade de imprensa e à inteligência da democracia. Lutemos todos para que os princípios morais e éticos legados pelo
saudoso Ruy Mesquita não se
transformem em cinzas.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
abraoc@uol.com.br
São Paulo

do vai além. Defender a liberdade, a democracia, o respeito e a livre-iniciativa, como o Ruy fez
por tantos anos com afinco, são
os pilares mais nobres não só do
jornalismo, mas também da convivência entre os seres humanos. Seu caráter sempre foi e
sempre será um exemplo para todos. Deixo os meus mais sinceros pêsames aos familiares, amigos e também a todos os colaboradores do Estado.
VALENTINO RIZZIOLI, presidente
da CNH, vice-presidente executivo
da Fiat do Brasil e vice-presidente
da Anfavea
São Paulo

RUY MESQUITA
Legado inesquecível
Inspiração

Lamento o falecimento do Ruy
Mesquita. Embora triste, me sinto tranquilo neste momento,
pois tenho total certeza de que o
legado deixado pelo Ruy jamais
será esquecido e continuará influenciando diretamente um
dos maiores e mais importantes
jornais do Brasil. Mas este lega-

Lamento profundamente o falecimento do dr. Ruy Mesquita,
um dos maiores expoentes do
jornalismo brasileiro. Sua luta incessante pela liberdade de imprensa contribuiu de maneira
inestimável não só para o amadurecimento da mídia nacional, co-

mo da democracia no Brasil. Como cidadão e patriota, acredito
ser nosso dever continuar
apoiando o brilhante trabalho desenvolvido pelo Estado. Espero
que a figura do dr. Ruy Mesquita
continue inspirando as novas gerações de jornalistas brasileiros.
Minhas condolências à família.
RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO
São Paulo

Anos de chumbo

Lamentamos profundamente a
morte do dr. Ruy, um baluarte
da democracia e da liberdade de
expressão. Eu, que vivi os anos
de chumbo, sei muito bem da importância desse grande brasileiro, símbolo de uma geração de
imprensa, batalhador na sua incessante luta pela verdade. Sentiremos a falta de seus editorias e
a imprensa brasileira fica órfã.
Neste momento triste, em nome da Acxiom, prestamos nossa
solidariedade à família Mesquita
e a todos do Estadão.

EDUARDO RAMALHO, presidente
São Paulo

Coragem

Infelizmente, Ruy Mesquita se
foi, embora continue abraçado à
nossa memória de jornalistas e
democratas, que sempre admiraram a sua coragem no combate
ao autoritarismo. Fui colaborador regular do Estado durante
anos, num tempo que exigia lideranças capazes de batalhar pela
liberdade de imprensa e pela democracia, como Ruy Mesquita.
RODOLFO KONDER, diretor da ABI
em São Paulo
São Paulo

Gratidão

Ruy Mesquita nos deixa um
exemplo de coerência e coragem
na defesa da liberdade e no fortalecimento da cidadania. Seu
compromisso com o desenvolvimento do País, expresso num

jornalismo questionador, abriu
espaço para a sociedade enxergar desafios e se mobilizar em
torno de causas estratégicas, como a da educação. Nossa solidariedade à família, neste momento de dor, envolve também a gratidão pelo seu legado.
VIVIANE SENNA, presidente do
Instituto Ayrton Senna
São Paulo

Testemunho

Caro Rodrigo Mesquita, receba
meus sinceros sentimentos.
Aprendi a admirar profundamente seu pai desde os tempos em
que eu era estudante e tinha no
Estadão um baluarte da democracia e da liberdade. Depois,
mais recentemente, desde o início de minha gestão como presidente da Embrapa, recebi seu
apoio, tive até a honra de ser recebido por ele na sede do jornal.
Na ocasião pude ver nele um
apaixonado pelo que fazia, não
só pela lucidez, competência e in-

teligência, mas pela dedicação e
pelo espírito nacionalista, amante das boas causas brasileiras, e
uma delas era a Embrapa, que
sempre apoiou e defendeu, em
todas as horas. Só tenho de agradecer e dar este testemunho. Ele
deixa um grande legado de realizações ao País e um belo exemplo para todos nós, difícil de ser
seguido. Infelizmente, restam
poucos líderes com a coragem e
a determinação de seu pai. Vamos sentir a falta desse grande
brasileiro. Meu fraterno abraço.
SILVIO CRESTANA
São Carlos

Perda afetiva

Com muita tristeza tomamos conhecimento da morte do dr.
Ruy. Não pudemos estar presentes no velório e no enterro, por
isso deixamos aqui o nosso abraço à família Mesquita. Sentimos
muitíssimo a sua perda, pois os
Mesquitas, um por um, ao seu
modo e no seu momento, fize-

