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» GIOVANA GIRARDI
DA AGÊNCIA ESTADO

O
s 7 bilhões de habi-
tantes do mundo ge-
ram, por ano, cerca
de 1,4 bilhão de tone-

ladas de resíduos urbanos,
mas só metade da população
é atendida pela coleta desse
lixo, aponta levantamento da
Iswa (International Solid Wa-
ste Association), representa-
da no Brasil pela Associação
Brasileira de Limpeza Pública
e Resíduos Especiais (Abrel-
pe), com sede em São Paulo.
O estudo mostra que metade
da população do mundo, con-
centrada em países da África,
do sudeste asiático e da Amé-
rica Latina, não tem nenhum
tipo de coleta de resíduos. 

A entidade calcula que se-
ria necessário um investi-
mento de US$ 40 bilhões so-
mente para conseguir resol-
ver essa etapa, sem contar re-
ciclagem e compostagem, en-
tre outras medidas. De acor-
do com o levantamento, se o
mundo continuar adiando
ações nesse sentido, a solu-
ção vai ficar mais complexa e
mais cara. O trabalho calcula
que em 2050, quando se esti-
ma que a população mundial
chegará a 9 bilhões, o salto de
produção de lixo será ainda
maior, para 4 bilhões de tone-
ladas de resíduos urbanos. 

"A produção de lixo está
crescendo muito rapidamen-
te, não só porque a popula-
ção está crescendo, mas
porque está se tornando mais
rica. Estamos consumindo
mais",  afirma David New-
man, presidente da Iswa. "Fi-
ca claro que temos uma con-
fusão e ela está nos países
mais pobres.  A confusão é
que muito do lixo que não es-
tá sendo coletado está indo
para os rios, se acumula nas
cidades, causa doenças, aca-
ba nos mares. Dez milhões de
toneladas de plástico vão pa-
ra os oceanos todos os anos",
complementa.

Os US$ 40 bilhões conse-
guiriam resolver a coleta da
1,4 bilhão de toneladas de
resíduos, o que significa que
o custo pode triplicar em 40
anos, se nada for feito agora.
Para o Brasil, que tem uma
meta, estabelecida pela Polí-
tica Nacional de Resíduos
Sólidos, de até julho do ano
que vem acabar com lixões,
a conta aponta que são ne-
cessários R$ 6,7 bilhões em
um ano para resolver a cole-
ta e destinação dos nossos
resíduos. 

"Na última década a popu-
lação no Brasil cresceu 9,65%
e a geração de resíduos, 21%.

A projeção para 2042 é que
teremos 230 milhões de habi-
tantes, 15% a mais que hoje.
Se o padrão de aumento da
geração de resíduos se manti-
ver, ela vai crescer 30%. O do-
bro do crescimento da popu-
lação", comenta Carlos Silva,
presidente da Abrelpe, par-
ceira da Iswa no Brasil.

Gases estufas

O cálculo é importante
nesse momento de discussão
de um novo acordo em rela-
ção às emissões de gases es-
tufas,  que foi  discutido ao
longo das últimas duas sema-

nas em Varsóvia, na Confe-
rência do Clima da ONU. De
7% a 8% das emissões totais
de gases no mundo são pro-
venientes do setor de resí-
duos. Newman afirma que a
boa notícia é que a indústria
de resíduos vem crescendo
nos últimos três anos, em to-
do o mundo. 

Em 2012, o valor de novos
projetos iniciados em várias
atividades com resíduos, não
só a coleta, que é o mais ur-
gente, foi de US$ 10 bilhões.
Neste ano são US$ 21 bilhões
e, no próximo ano, serão US$
30 bilhões. "Está claro que vai
continuar a crescer e essa é a
boa notícia, porque significa
que estamos construindo sis-
temas de coleta, de recicla-
gem, incineradores, plantas
de tratamento de lixo. Um se-
tor especificamente vem
mostrando esse crescimento,
que é o de incineração. Em
2008, o dinheiro gasto com
incineração era de US$ 1,5 bi-
lhão. Hoje são US$ 11,5 bi-
lhões", explica.

"A má notícia é que ainda
não é investimento suficiente
para evitar que dobremos a
quantidade de resíduos que ha-
verá em 2030. Os investimentos
estão crescendo rápido, mas a
produção de resíduos cresce
ainda mais rápido."

Em relação aos desafios
brasileiros, Newman afirmou
que o País iniciou sua jornada
para a mudança, mas alertou
que ela é demorada e conti-
nuada. "Na Europa levou 30
anos, mas vocês não podem
se dar ao luxo de levar tanto
tempo." Segundo ele, há ques-
tões que têm de ser incorpo-
radas, como a nada simpática
taxa de lixo. "Não adianta fin-
gir que é barato e que não é
responsabilidade de todo
mundo. Precisa de dinheiro.
Não se protege o ambiente e a
saúde de graça." 

São Paulo sediará, no pró-
ximo ano, congresso mundial
da Iswa para debater destina-
ção de resíduos sólidos.

Metade do mundo não
coleta lixo, diz pesquisa

MEIO AMBIENTE

A produção de lixo está crescendo muito

rapidamente, não só porque a população

está crescendo, mas porque está se

tornando mais rica. Estamos consumindo

mais."

David Newman
Presidente da Iswa

DIVULGAÇÃO

Entidade calcula que seria necessário investimento de US$ 40 bilhões somente
para conseguir resolver o recolhimento, sem contar reciclagem e compostagem

IMPOSTO 

» THIAGO MORENO
DA AGÊNCIA ESTADO

O Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores
(IPVA) cairá, em média, 5,16%
em 2014, aponta a tabela pu-
blicada ontem pela secretaria
da Fazenda do Estado de São
Paulo. Com as alíquotas inal-
teradas, a queda registrada no
valor de mercado dos veículos
servirá como base para o cál-

culo. Em 2013, a redução mé-
dia foi de 8,56%.

Segundo a Fazenda, o IPVA
dos automóveis deverá cair,
em média, 5,43%. Em 2013, a
queda foi de 9,89%. O impos-
to sobre motos sofrerá redu-
ção de 5,08%, a mesma regis-
trada para 2013. No caso dos
ônibus e micro-ônibus, o im-
posto recuará, em média,
2,03%, ante 8,72% neste ano.
Utilitários vão pagar 4,29% a

menos e os caminhões 4,66%
a menos.

Proprietários de veículos a
gasolina e biocombustíveis
(carros flex) pagarão 4% de
imposto sobre o valor venal.
Para veículos que utilizem ex-
clusivamente o álcool, eletrici-
dade ou gás, a alíquota é de
3%. As picapes cabine dupla
vão pagar 4%, e os utilitários,
ônibus e micro-ônibus 2%. Os
caminhões recolhem 1,5%.

Motoristas que optarem por
pagar o IPVA em parcela única
terão desconto de 3%. O paga-
mento começa no dia 13 de ja-
neiro de 2014 para veículos
com placas de final 1.

A Fazenda prevê arrecadar
R$ 13,1 bilhões com o IPVA
em 2014. Deste total, o valor
é repartido 50% para os mu-
nicípios de registro dos veí-
culos e os outros 50% para o
estado.

IPVA cairá, em média, 5,16% 

RIO PRETO

» JOSÉ MARIA TOMAZELA
DA AGÊNCIA ESTADO

A Polícia Federal vai apurar
eventuais responsabilidades
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e da
América Latina Logística
(ALL) pelo acidente que resul-
tou na morte de oito pessoas
em São José do Rio Preto, no-
roeste paulista, no último do-
mingo.

A requisição para abertura
de inquérito foi feita pelo gru-

po de trabalho de Transportes
do Ministério Público Federal
(MPF), conforme nota distri-
buída ontem. As mortes foram
causadas pelo descarrilamen-
to de um trem, cujos vagões
atingiram quatro casas. Os
corpos foram soterrados pelos
escombros. O acidente tam-
bém é investigado em inquéri-
to aberto pela Polícia Civil.

De acordo com o procura-
dor da República Thiago La-
cerda Nobre, coordenador do
grupo, cabe à ANTT, como

agência reguladora, fiscalizar
a prestação de serviços pelas
concessionárias. A via na qual
ocorreu o acidente é adminis-
trada pela ALL, maior conces-
sionária de ferrovias do Brasil. 

Alerta

Segundo o procurador, em
2011 a agência foi alertada
para o risco de sucateamento
do sistema ferroviário nacio-
nal, especialmente a malha
da antiga Rede Ferroviária Fe-

deral S/A sob concessão. No
documento, o MPF recomen-
dou à ANTT a realização de
inspeções periódicas em to-
das as vias.  Dirigentes da
agência serão convocados pa-
ra uma reunião, dia 6 de de-
zembro, para prestar contas
sobre a fiscalização.

A assessoria de imprensa da
ALL informou que a empresa
não iria se manifestar sobre a
decisão do MPF. Contatada, a
ANTT não havia dado retorno
até o início da noite de ontem.

PF investigará descarrilamento

Nas
entrelinhas
por Luíz Carlos Azedo
luiz.azedo@correioweb.com.br

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro
Joaquim Barbosa está com a faca e o queijo nas mãos para
mandar o ex-presidente do PT José Genoino de volta à Papu-
da ou mantê-lo em prisão domiciliar. Ontem à tarde, rece-
beu o laudo da junta médica do Hospital Universitário de
Brasília que avaliou o estado de saúde do deputado petista,
segundo o qual a manutenção de Genoino em prisão domi-
ciliar fixa “não é imprescindível” à preservação da sua saúde.
Para a junta, o ex-presidente do PT tem “condição patológica
tratada e resolvida”, apesar de ser portador de hipertensão
“leve e moderada”. O laudo foi encaminhado por Barbosa
aos advogados de defesa e ao Ministério Público para que
opinem antes de sua decisão.

Com perdão para a piada, o laudo parece até vingança da
turma de branco contra a contratação de médicos cubanos
pelo governo sem o “Revalida” dos conselhos de medicina.
Funciona como um banho de água fria na campanha de so-
lidariedade promovida pelo PT para que Genoino cumpra a
pena em prisão domiciliar, à qual teria direito indiscutível se
o caso de saúde fosse tão grave quanto afirmam seus advo-
gados, parentes e amigos — com o endosso da gerente de
Saúde Prisional do Distrito Federal, Larissa Ramos, que diz
nunca ter visto “um quadro tão delicado em todo o sistema”.

Mas a campanha de solidariedade a Genoino continua.
Ontem, os protestos deixaram as redes sociais e foram para a
porta do Supremo Tribunal Federal (STF), onde sindicalistas
da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e militantes do
PT protestaram contra Barbosa. Além de advogados dos
réus e juristas garantistas, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) engrossou a onda de críticas ao ministro relator da
Ação Penal 470 e recorreu ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) por supostas irregularidades na execução das penas
dos condenados do processo do mensalão.

O presidente do Supremo também é criticado porque al-
guns condenados ainda não tiveram executadas suas res-
pectivas prisões, caso do ex-presidente do PTB Roberto Je-

fferson, que delatou o
mensalão e que se diz
pronto para cumprir pe-
na na cadeia, apesar de
também ser convales-
cente de grave doença e
pleitear a prisão domi-
ciliar.  O ex-deputado
parece satisfeito com o
desfecho de suas de-
núncias no Congresso
em relação aos petistas,
que resultaram na CPI
dos Correios e na pró-
pria Ação Penal 470.

O ex-ministro da Ca-
sa Civil José Dirceu, on-
tem, também foi prota-
gonista de fato novo em
relação ao processo,
com seu pedido de au-
torização para trabalhar
durante o dia no Hotel
Saint Peter, em Brasília,
como gerente adminis-
trativo, com um salário
de R$ 20 mil. Localizado
no coração de Brasília, o
hotel pertence a seu ve-
lho amigo Paulo de
Abreu, que já encami-
nhou toda a documen-
tação necessária para
que a Vara de Execuções
Penais do Distrito Fede-
ral examine o pedido.

Para Dirceu, que con-
sidera o cargo de gerente subalterno, é um valor muito abai-
xo do que faturaria como advogado e consultor de empre-
sas, mas está muito acima do salário médio dos profissionais
de nível superior. Do ponto de vista da opinião pública, é vis-
to como mais um privilégio dos petistas condenados. Ou se-
ja, outro banho de água fria na campanha de solidariedade.

A propósito, não existe precedente de pressões dessa na-
tureza contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Embora as
decisões da Corte estejam sendo “fulanizadas” por Barbosa,
que assumiu a responsabilidade de executar as penas de for-
ma monocrática, é muito provável que o ministro relator te-
nha a solidariedade da maioria da Corte, responsável pelas
sentenças.

Qualquer advogado sabe que solidariedade não tira con-
denado da cadeia, só a revisão ou o cumprimento da pena.
Tanto que a maioria dos réus aceita a situação e enfrenta a
condenação apenas no plano jurídico, por meio dos advoga-
dos. Acontece que Genoino e Dirceu se consideram presos
políticos, seus amigos e aliados também. A memória da
Campanha da Anistia parece presidir as ações do PT, cujos
dirigentes foram condenados em pleno regime democráti-
co, por crimes considerados comuns. Para a Justiça e a opi-
nião pública, são políticos presos.

Todo esse barulho, entretanto, do ponto de vista eleito-
ral, atrapalha mais do que ajuda a presidente Dilma Rousse-
ff, candidata à reeleição, que procura manter-se ao largo da
polêmica, embora tenha prestado solidariedade a Genoino
“por razões humanitárias”. Esse esforço, porém, não man-
tém o governo longe do caso. Na segunda-feira, o Supremo
encaminhou ao Banco do Brasil cópia integral do processo
do mensalão. A expectativa é que a área jurídica da institui-
ção financeira encontre uma fórmula para recuperar os R$
73,8 milhões desviados do fundo Visanet. Um dos argumen-
tos dos advogados dos condenados é que não houve o des-
vio. Ou seja, mais uma celeuma à vista. 

Nas mãos
de Barbosa

A campanha de
solidariedade a
Genoino
continua, apesar
do banho de
água fria que foi
o laudo médico
sobre a sua
saúde. Os
protestos
deixaram as
redes sociais e
foram para a
porta do
Supremo
Tribunal Federal 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A-10.




