
GMepatrimônio
Dia 2 demarço, andava na praia e
ao ver viatura da GM elenquei ao
agente rotineiras cenas vistas no
trajeto: ciclistas na calçada, deso-
cupados deitados nos bancos do
jardim, usuários consumindo
drogas nas muretas, cães no mar
e areia. Eximindo-se de responsa-
bilidade, sugeriu que eu acionas-
se a CET, Serviço Social, PM e
Zoonoses, a quem cabe coibir tais
ações. Ao questionar por que ele
não os acionava, disse que a GM
presta-se à proteção do patrimô-
nio público. No dia 9 de março,
moradores de rua nadavam no
chafariz do Boqueirão. Fui à GM
(IlhadeConveniência), onde esta-
vam uma agente e cinco cidadãos
guardiães, mostrei a cena, visível
dali, e laconicamente, disse-me
que nada faria, que eu ligasse ao
153. Retrucada, disse que a obri-
gação era minha. Pelo visto, as
agressões aos monumentos e os
gastos com restaurações denun-
ciados por A Tribuna não serão
exceções. Para que serve a onero-
sa corporação?
ANTONIOCRUZ–SANTOS

>>Nacaminhadahabitual,nodo-
mingo (09/3), demanhã, pelo cal-
çadão do jardim da praia, entre os
canais 3 e 4, observei as mesmas
cenas que diariamente chocam os
cidadãos de bem de nossa cidade:
desocupados dormindo na grama
e nos bancos, quatro jovens com-
pletamentedrogadosberrandopa-
lavrões em torno de um banco e
uma dupla vendendo drogas no
calçadão bem em frente à tenda
que estava sendo desmontada.

Emmeioaeste tristecenário, famí-
lias com crianças e idosos fazendo
seu passeio, todosmuitos assusta-
dos e temerosos, como eu. Duran-
te os 40 minutos que durou a
caminhada, não vi sinal da GM
nem da PM. Se essa é a segurança
que o nosso prefeito diz que vai
garantir durante a Copa, então
estamos - população e turistas -
“roubados”.
JOSÉLUIZCARBONE –SANTOS

>>LinoDOqueestãogastando
R$ 20 mil, para os serviços de
manutenção no entorno da está-
tua de Vicente de Carvalho, nos
jardins daorla.Achoque édinhei-
ro jogado fora,pois osguardasque
fiscalizam a área, onde jovens an-
damde skate, pulando e quebran-
do todo o revestimento e degraus
etc., não dão a mínima advertên-
cia aos mesmos, ficando impassí-
veis, como as estátuas. Parabéns
ao prefeito que está admitindo
mais “100 estátuas”, através de
concurso público (cidadãos
guardiães), para ficarem, ao longo
daorla,parados semnada fazer.
SILVIOSANTOS - SANTOS

>>Após tanta reclamaçãoealerta
sobre os moradores de rua que
perambulam e enfeiam a cidade e
apraia, conclui-sequepela incom-
petênciadasautoridadesemresol-
ver o problema, a cidade assumiu
despesas de outros municípios
dando abrigo, comida e assistên-
cia. Todo dia é gente nova que
aparece, arrastando sacos de per-
tences, utilizando os acessórios
nas praias, banheiros de super-
mercados e até sala de terminais
de bancos para dormir com ar
condicionado. Será que vereado-
res e prefeito não percebem que o
problema aumenta dia a dia e se
não houver um basta, agora, futu-
ramente será inviável encontrar
umasolução?
ROBERTOXAVIER –SANTOS

‘Cidadenavertical’
Em atenção à leitora Vera Lúcia
Garcia Gonçalez, carta publicada
em 23 de fevereiro, a Prefeitura
de Santos informa que está revi-
sando a legislação urbanística
nos termos do novo Plano Dire-
tor, aprovado em 2013. Dentre as
principais preocupações conti-
das neste plano, pode-se destacar
a produção de unidades habita-
cionais mais baratas em áreas
centrais, para incentivar adiversi-
ficaçãode atividades, comoestra-
tégiade fixar a população;melho-
rar a oferta de empregos; e am-
pliar amobilidadeurbana.Contu-
do, não há como evitar a
verticalização da cidade, que po-
de garantir a fixação de popula-
çãodemenor renda.
ASSESSORIADE IMPRENSAPREFEITURADE
SANTOS

Éoquemevemàcabeçaaocami-
nharneste verãonapraiadeSantos
evertantospeixespequenosmortos
nalinhadamaré.Aprenderapreser-
var. Se atribuirmos umvalor finan-
ceiroaosserviçosprestadosgratuita-
mentepelanatureza,quemsabedei-
xaremosdeagircomoseosrecursos
doplanetanuncafossemacabar.
Anaturezacriouotapetesemfim

querecobreasuperfíciedaterra(...)
onde vivem todos os animais, res-
peitosamente. Nenhum o estraga,
nenhumo rói, exceto o homem. As
palavras de Monteiro Lobato são
maisatuaisdoquenunca.
As temperaturas estão, a cada

ano, mais quentes no planeta; o
degelo das regiões polares desesta-
biliza o padrão climático, gerando
correntes de frio e calor extremos
nomundo.
Em uma sociedade habituada a

valorizarosganhosmateriaisaqual-
quer custo, quantificar o que de
graça recebemos, serve de alerta,
antesqueseacabeoquenossusten-
ta.Oambientalista inglêsTony Ju-
niper, no livro What Has Nature
Ever Done for Us - How Money
Really Does Grow on Trees (em
tradução livre, O que a Natureza
Fez porNós –DinheiroDáSimem
Árvores),vainessadireção.
Muito antes, os índios Cree cla-

mavam:Somente após aúltimaár-
vore ser cortada. Somente após o
últimorioserenvenenado.Somente
apósoúltimopeixe ser pescado. So-
mente então o homem descobrirá
queodinheironãopodesercomido.
Nocasodospeixinhosmortosem

nossapraia,sabemosquenoverão,

muitas podem ser as causas dessa
mortalidade. Uma delas é a redu-
ção de oxigênio na água, como
consequência da alta temperatura
e do aumento de matéria orgânica
nesteperíodo.Outra,peixesdespre-
zados e devolvidos ao mar, depois
depescados.Tantonoexcedentede
pescaamadoracomonacomercial.
Noprimeirocaso,trata-sedapes-

caamadoradopicaré, efetuadapor
um segmento da população que
nãodependedopescadoparaasub-
sistência e utiliza rede de arrasto
pelapraia, commalhadediâmetro
muitofino.
Jána pesca comercial que ocorre

emnossa regiãocosteira, peixespe-
quenos são capturados junto como

objetomaiordapesca,normalmen-
te o camarão, sendo posteriormen-
tedevolvidosmortosaomar.Odes-
prezo desse material ocorre por
não haver interesse comercial em
peixespequenos,considerados fau-
naacompanhantedescartável, con-
forme relatado em pesquisas dos
professoresdaUnisanta,JoãoMira-
gaiaeJorgeLuisdosSantos,nadéca-
da de 1990. A pesquisa experimen-
tou essematerial rico emproteínas,
na merenda de escola pública do
nosso litoral,mostrandoquedefato
poderiaserbemaproveitado.
Padrões da diversidade dos pei-

xes e os efeitos ambientais, com
dados relevantes para a gestão pes-
queira, são analisados e monitora-
dos emoutro projeto, pelos profes-
sores Matheus Rotundo, Walter
Barrella e Milena Ramires, desde
1998. Estesemuitosoutrosconhe-
cimentos, já disponibilizados pela
comunidade acadêmica, estão
prontos para serem implantados
pelos poderes públicos, com gran-
de alcance social. A cooperação fir-
mada recentemente, entre Sabesp
eUniversidadeSantaCecília, inédi-
ta no Brasil, avança nesse sentido,
ao medir a balneabilidade do mar,
com diferentes padrões que pas-
sama ser incorporados pelomode-
lo hidrodinâmico da Unisanta. A
aproximação entre academia e po-
der público é umdos caminhos pa-
rapreservarmosossistemasdema-
nutenção da vida na Terra, abusa-
dossistematicamente.
Terminominhacaminhada lem-

brandodeDrummond:Anatureza
nãofazmilagres, fazrevelações.
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Dinheiro dá em árvore? E nomar?
Com base na experiência do Progra-
madeRecuperação da Serra doMar,
com transferência de moradores das
encostas de Cubatão para conjuntos
habitacionais, o Governo do Estado
pretende passar para a segunda fase
deseuprojeto:oProgramadeDesen-
volvimento Sustentável do Litoral
Paulista. A medida prevê a retirada
de 25 mil famílias de 112 áreas de
risco de 16 cidades do Litoral. Para
isso, serão construídas 16 mil mora-
dias. Porém, a retirada não será total.
Estudos prévios indicam que 9 mil
famílias poderão viver em áreas hoje
ocupadas que serão devidamente ur-
banizadas.

Aexpectativaéaplicaroprograma,
criado pormeio de decreto, em cinco
anos, o que exige fazê-lo sobreviver a
uma eventual troca de governo, em
caso de mudança nas próximas elei-
ções, uma dificuldade muito comum
nagestãopúblicabrasileira.

Para os investimentos necessários,
o Governo do Estado obteve R$
607,5 milhões em financiamento do
Banco do Brasil e R$ 1,2 bilhão do
orçamentopaulista.A grande barrei-
ra,umavez removidas as famíliasdas
encostasouáreasambientaisprotegi-
das, é garantir que os grupos familia-
res ou novos moradores não retor-
nempara asmesmas regiões desocu-
padas.Por isso, odinheiro seráusado
em salas de operações para que o
monitoramento possa ser feito por
cada umadas prefeituras participan-
tes: as nove daBaixada Santistamais
São Sebastião, Caraguatatuba, Uba-
tuba e Ilhabela e ainda Cananeia,

Iguape e Ilha Comprida. Os recursos
também serão usados na compra de
veículos, na recuperação de terrenos
degradados, em plantios, na aquisi-
ção de câmeras de vigilância e uso de
fotos por satélites ou feitas até por
veículosnãotripulados.Aideiaéapro-
veitaroavançotecnológicopara fisca-
lizaráreasnemsempredeacessofácil.

A grande vantagem com esse pro-
gramabilionárioéqueele trazbenefí-
cio duplo. Primeiro, porque reduz o
impactodapresençahumananoPar-
que Estadual da Serra do Mar, que
acompanha todaaBaixadaSantistae
LitoralNorte.Aprópria preservação,
alémdesalvarumecossistema, reduz
os riscos de queda de encostas e até
interrupção do sistema viário entre o
Planalto e o Litoral. Por outro lado,
diminuiumsérioproblemahabitacio-
nal que por décadas foi postergado,
aliásquesópiorou.Umaveztransferi-
das para novos núcleos urbanos ou
emsuas atuaisáreas sóqueurbaniza-
das, essas famílias poderão viver em
melhores condições e, imagina-se,
com toda infraestrutura, inclusive
com escolas, postos de saúde e trans-
portepúblico.

Oplanejamentoeexecuçãodepro-
jetos nos prazos esperados e dentro
do orçamento previsto costumam
não ser qualidades do setor público
brasileiro. Espera-se que agora, com
aexperiênciaanterioremCubatãoea
presença de segmentos bempolitiza-
dos,osdehabitaçãoemeioambiente,
o que inspira mais fiscalização por
parte da sociedade, que esse progra-
masaiadopapelcomsucesso.

TribunaLivre

A decisão do governo de recuar com
seu programa de barateamento da
contade luz e socorrerasdistribuido-
ras de energia elétrica é correta e,
apesardos custos ficaremmais salga-
dos, o País será o maior beneficiado.
Acrisedosetoréresultadodasurpre-
sa domeio ambiente para os brasilei-
ros. Com uma seca prolongada em
janeiroefevereiroeumcalor insupor-
tável que fez disparar o consumo de
luz nas grandes cidades do Sudeste e
Sul, o sistema de abastecimento de-
sandou.Os reservatóriosdas grandes
hidrelétricas secaram e as usinas tér-
micas tiveram que ser acionadas. O
problema é que as térmicas são até
seis vezes mais caras e esse custo
inesperadocomeçouacorroerocaixa
das distribuidoras. Estima-se que o
rombo seja deR$21 bilhões.De ime-
diato o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, vai cobrir R$ 13 bilhões,
sendo R$ 9 bilhões já previstos pelo
Orçamento e R$ 4 bilhões do Tesou-
roNacional.

A correção da crise é sustentada
pela divisão do ônus entre consumi-
dores,Uniãoe sistemaelétrico.Man-
tega fez um extenso plano financeiro
para fechara contado setor.ACâma-
radeCompensaçãodeEnergiaElétri-
ca captará outros R$ 8 bilhões em
empréstimos, destinados a cobrir a
dívidadasdistribuidorascomasgera-
doras e que serão pagos ao longo do
tempopormeiode reajustesna conta
de luz. Os aumentos devem começar
logo após s eleições, em 2015, o que
geraprotestosnaoposição.Nopróxi-

mo mês, o Ministério de Minas e
Energia pretende fazer um novo lei-
lão de hidroeletricidade e térmica
atrás de preços mais baixos (o de
dezembro fracassoudevido à crise do
setoreasempresasforamobrigadasa
comprar energia no mercado à vista
bemmaiscara).

Não há como não admitir que o
consumidor é quemmais sai perden-
do. Tanto como contribuinte doPaís,
lembrandoqueogovernovaiaumen-
tarimpostosparaalimentaresseajus-
te bilionário, como usuário ao pagar
uma conta mais cara mesmo que só
em2015.Oproblemaéqueaindanão
se sabe de quanto será esse aumento.
Mantega diz que vai mitigá-lo com 5
milmegawatts que entrarão no siste-
ma em 2015 a preços baixos e com
usinasqueserãodevolvidasporelétri-
cas que não aceitaram participar do
programa energético que lá atrás re-
duziuascontasdeluz.

Esse recuo é uma tremenda lição
para o governo, para a população e
para os defensores da intervenção do
estadonaeconomia.Denadaadianta
forçarparabaixopormeiodedecreto
os preços de bens e serviços. A conta
cedo ou tarde chegará. Neste caso,
felizmente o governo faz uma corre-
çãoderumo,quemaisàfrentesabere-
mos se foi suficiente. É bom lembrar
que, se as distribuidoras não recebe-
rem o socorro, os investimentos de
melhoria e ampliação do sistema es-
tancarão. Isso será o caminho certo
paraapagõeso tempotodoenoritmo
piordoqueoPaísvempassando.

MoradiaeSerradoMar
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