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O desafi o ambiental 
de erradicar os lixões

Novos dados divulgados 

pela ONU Meio Ambiente 

revelam que 145 mil 

toneladas diárias 

de resíduos urbanos 

são descartadas 

incorretamente na 

América Latina e no 

Caribe 

O Brasil contribui de modo 
expressivo para a ocor-
rência desse grave pro-

blema, pois mais da metade de 
nossos municípios ainda utiliza 
os chamados lixões, nos quais 
tudo é lançado a céu aberto e 
para os quais, segundo se estima, 
destinam-se 40% de todo o lixo 
do País. A persistência de lixões, 
nos quais proliferam vetores de 
doenças e produtos que contami-
nam o ambiente, contraria a Lei 
12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que determinou 
sua total erradicação, em todo o 
Brasil, até agosto de 2014. 

Não obstante a vontade política, 
difi cilmente chegaremos lá, pois a 
maioria das prefeituras não tem 
recursos para fazer a recuperação 
das áreas contaminadas, a implan-
tação dos aterros sanitários ade-
quados e nem mesmo a elaboração 
dos Planos Municipais de Resíduos 
exigidos pela citada norma federal. 
Estados e a União, em meio à crise 
fi scal do setor público, também 
não têm conseguido fazer aportes 
fi nanceiros nessa área.

O estudo das Nações Unidas é 
muito pertinente, pois o problema 
é grave em numerosas regiões do 
Planeta. Mais preocupante ainda 
é o fato de que esse gargalo deve 
aumentar, considerando que a 
expansão das cidades e o cres-
cimento demográfi co são mais 
rápidos do que as soluções. A pró-
pria ONU acaba de atualizar seus 
estudos populacionais, ratifi cando 
projeções anteriores de que, até 
2050, o mundo terá mais de nove 
bilhões de habitantes, ante os sete 
bilhões atuais. 

Ou seja, em três décadas tere-
mos mais dois bilhões de pessoas 
produzindo resíduos sólidos. 

É preciso considerar, ainda, a 
grande concentração popula-
cional nas cidades, criando-se 
imensa demanda ambiental no 
meio urbano.

Soma-se à questão do lixo, o 
gargalo relativo à água e ao esgoto. 
Tive acesso a dados divulgados 
por Pedro Scazufca, diretor da GO 
Associados, que relatam o atraso 
brasileiro de 20 anos no cumpri-
mento da meta estabelecida pelo 
Plano Nacional de Saneamento 
Básico de 2007, de universalização 
do fornecimento desses sistemas. 
Somente 52% dos domicílios 
brasileiros têm coleta de esgotos 
e deste montante apenas 45% são 
tratados. 

Para a universalização do ser-
viço, seriam necessários investi-
mentos de R$ 20 bilhões anuais, 
mas o aporte tem sido de apenas 
R$ 12 bilhões. Fica muito claro em 
tudo isso, no nosso país e várias 
outras nações em desenvolvimen-
to, que a expansão das cidades 
dá-se de maneira desorganizada 
e com insufi ciente planejamento. 

É por isso que, mesmo em perí-
odos de crescimento econômico, 
estamos sempre correndo atrás do 
prejuízo, tentando mitigar o défi cit 
de coleta e destinação correta do 
lixo, moradia, saneamento básico, 
transportes, atendimento médico-
-hospitalar, segurança pública e 
educação.

Como se observa, o problema 
é muito mais amplo, exigindo 
a adoção de políticas públicas 
articuladas e sinérgicas, capazes 
de levar as cidades, nas quais vive 
a grande maioria da população, 
ao desenvolvimento sustentável 
e planejado. Se não temos os 
recursos para erradicar os lixões 
em curto prazo, podemos, pelo 
menos, investir em programas 
educacionais para evitar a geração 
de lixo e/ou para seu reaproveita-
mento, por meio da reciclagem. 

Eis aí um instigante desafi o am-
biental para o novo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, gover-
nadores e legislaturas estaduais 
e federais que nos governarão a 
partir de 2019.

(*) - É diretor da Fiabci/Brasil e diretor 
de Marketing da Sobloco Construtora.

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

Governadores do 
Nordeste debatem 
propostas em 
tramitação 

Governadores eleitos e reelei-
tos do Nordeste estão reunidos 
em Brasília para defi nir uma 
pauta conjunta a ser negociada 
com o presidente eleito Jair 
Bolsonaro. Na primeira etapa do 
encontro, o Fórum de Governa-
dores do Nordeste se reuniu com 
o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, para debater propostas 
em tramitação no Congresso.

Ao sair do encontro, Eunício 
disse que foram debatidas três 
propostas: a partilha da cessão 
onerosa com estados e municí-
pios, a distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados e 
a securitização das dívidas. O 
projeto da cessão onerosa, que 
autoriza a Petrobras a vender 
para a iniciativa privada sua 
parte na exploração do pré-sal, 
está na pauta do Senado. Já a 
possibilidade de União, estados 
e municípios venderem seus cré-
ditos, a chamada securitização, 
está na Câmara. 

Estiveram presentes os go-
vernadores Camilo Santana 
(PT-CE), Paulo Câmara (PSB-
-PE), Wellington Dias (PT-PI), 
Rui Costa (PT-BA), Belivaldo 
Chagas (PSD-SE) e Flávio Dino 
(PCdoB-MA), o vice-governador 
Luciano Barbosa (MDB-AL), os 
eleitos João Azevêdo (PSB-PB) 
e Fátima Bezerra (PT-RN), além 
da vice-governadora eleita de 
Pernambuco, Luciana Santos 
(PCdoB) (ABr).

Indicado pelo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, para o 
cargo de ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), o general Augusto Hele-
no disse ontem (21) que, apesar 
de já haver três indicações de 
integrantes do DEM para o 
cargo de ministros no futuro 
governo, as escolhas não têm 
sido feitas por compromissos 
partidários. Segundo o general, 
as escolhas levam em conta 
nomes e bancadas. 

Os deputados do DEM que 
vão integrar o novo governo são 
Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina 
e Luiz Henrique Mandetta. De 
acordo com o general, a expec-
tativa é de que a equipe minis-
terial esteja toda defi nida após 
Bolsonaro fazer a cirurgia que 
retirará a bolsa de colostomia. 
“Mas essa é uma decisão dele 
e há muitas condicionantes. 

General da reserva Augusto Heleno, indicado para ministro-

chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

O PIB do Brasil provavel-
mente terá crescimento real 
médio de 2,2% com juro real 
de cerca de 4,5% nos anos de 
2020 a 2030. Isso permitiria 
estabilizar a dívida pública, 
que está em 80% do PIB em 
quatro ou cinco anos desde 
que o superávit primário volte 
para 2% do PIB. Num cenário 
otimista, menos provável, o 
crescimento poderia ser de 
3,4%, com juros em 3,2%. 
Num pessimista, o aumento 
médio do PIB seria de 1,4% 
com juros reais de quase 6 %. 

A previsão foi feita pelo 
presidente da Instituição 
Fiscal Independente (IFI) do 
Senado Federal, Felipe Salto. 
Ele falou aos senadores da Co-
missão de Assuntos Econômi-
cos sobre a provável evolução 
do quadro fi scal brasileiro. No 
encontro, Salto e os senadores 
avaliaram receitas, despesas e 
a tendência da dívida pública. 
Também comentaram o défi cit 
da Previdência, a difi culdade 
de cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e o 
alto índice de spread bancário.

Salto alertou que a econo-
mia tem crescido num ritmo 
considerado lento, enquanto 
a informalidade aumenta a 

Felipe Salto (à esq.) e o presidente da Comissão, senador Tasso 

Jereissati: possíveis cenários para a economia brasileira.

O uso indiscriminado de fundos específi cos para 
quaisquer despesas pelos governos foi criticado pelo 
presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado, senador Otto Alencar (PSD-BA). Na reu-
nião, foi aprovado o relatório de Otto sobre a política 
pública promovida pela Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), eleita para ser avaliada este ano 
pela Comissão.

Em seu relatório, Otto afi rmou que a Finep vem, ao 
longo de 50 anos, apoiando estudos, projetos e progra-
mas de interesse para o desenvolvimento econômico, 
social, científi co e tecnológico do Brasil. O que mais 

tem prejudicado o trabalho da Finep, para o relator, 
é o contingenciamento de recursos. 

“Essa Emenda Constitucional 95, do controle dos 
gastos, acabou de liquidar todos os investimentos que 
poderiam ser feitos para a ampliação da pesquisa, 
da ciência, da tecnologia, para que este país, com 
tantas boas cabeças que tem, com tanta inteligência, 
com tanta gente querendo trabalhar e desenvolver 
pesquisa, chegasse a um patamar bem melhor do 
que nós estamos encerrando agora. Então esse é 
um dos pontos mais negativos do governo do atual 
presidente”, afi rmou (Ag.Senado).

Liberação 
saques do 
FGTS pelos 
trabalhadores

A senadora Rose de Frei-
tas (Pode-ES) defendeu a 
aprovação de projeto seu que 
autoriza o trabalhador, ao pedir 
demissão, sacar integralmente 
o FGTS. Para ela, o governo 
deveria deixar de tutelar o 
trabalhador, que é o real dono 
desse dinheiro e deve decidir 
por si próprio onde e como 
aplicar o que é dele.

Rose nega que exista o risco 
de que muitos se demitissem 
para ter acesso ao Fundo. Para 
ela, tal pensamento equivale a 
dizer que o trabalhador não tem 
capacidade de refl etir. Lembrou 
que no momento atual, de 
grave crise econômica, poucos 
se arriscariam a abandonar o 
emprego em troca de sacar 
todo o FGTS.

“É uma falácia dizer que o 
projeto colocaria o Fundo de 
Garantia em risco ou que pro-
vocaria um colapso no sistema 
fi nanceiro de habitação. Se isso 
fosse verdade, o fundo não teria 
resistido aos R$ 34,5 bilhões 
que foram liberados de contas 
inativas e que injetaram recur-
sos na economia, cujo impacto 
positivo no PIB foi da ordem 
de 0,61 ponto percentual” (Ag.
Senado).

Para o embaixador Ru-
bens Barbosa, que hoje 
é diretor-presidente do 

Instituto de Relações Interna-
cionais e Comércio Exterior, o 
cenário é o mais “imprevisível 
e turbulento” desde 1945.

Segundo ele, o país terá que 
decidir o que pretende em 
relação aos demais países em 
várias situações importantes. 
Um exemplo é que, no ano que 
vem, a reunião de cúpula do 
Brics será no Brasil. Também 
é previsto que será necessário 
renegociar o tratado com o 
Paraguai relativo à usina de 
Itaipu, que termina em 2023. 
Outras pautas seriam o uso da 
base de Alcântara por outros 
países; a integração comercial 
dos 13 países da Aladi; e o 
pedido de adesão do Brasil 
à OCDE.

Rubens Barbosa afi rmou que 
ainda é preciso saber se o novo 
governo realmente agirá con-

No seminário, foi defendido o fortalecimento do Mercosul, considerado estratégico para a região.
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Especialistas defendem integração 
regional na política externa

Em seminário promovido pela Comissão de Relações Exteriores ontem (21), os especialistas 
convidados listaram vários desafi os que o novo governo terá que enfrentar no cenário internacional, 
como as consequências da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e ressaltaram a necessidade 
da integração regional

forme as declarações de seus 
integrantes. Ele defendeu, 
porém, que a política externa 
não pode seguir os interesses 
de outros países. Tanto Barbo-
sa quanto o embaixador João 
Clemente Baena Soares, ex-
-secretário-geral do Itamaraty 
e da OEA, afi rmaram que é 
preciso fortalecer a integração 

regional, como previsto na 
Constituição.

Baena Soares defendeu que 
isso seja uma prioridade: “O 
Mercosul não é apenas um 
acordo de comércio. É mais 
do que isso. É um acordo de 
estabilidade, é um acordo de 
paz, é um acordo de coopera-
ção, é um acordo de benefícios 

recíprocos. É, portanto, uma 
mudança de mentalidade na 
América do Sul”. Para ele, a 
cooperação entre os países 
da América do Sul é essen-
cial para lidar com questões 
como as reservas de água que 
esses países têm, um ativo 
que deverá ser cada vez mais 
importante (Ag.Câmara). 

Ajuste fi scal é a saída para crescimento 
econômico, diz Instituição

passos largos. Lembrou que o 
emprego formal e o mercado 
de trabalho sustentam a Previ-
dência. Quando o desemprego 
é grande, a Previdência sofre 
um grande impacto. “Num 
termômetro da economia, nós 
estamos abaixo de zero. A eco-
nomia está se recuperando mui-
to lentamente e o desemprego 
ainda é elevado e caminhando 
para a informalidade”.

Para gerar um dinamismo 
maior, afi rma Salto, a solução 
é promover o ajuste fi scal. Ele 
destacou a redução gradativa 
da taxa Selic como um acerto, 

mas disse que é preciso ir além, 
tendo em mente os prazos mais 
longos. O superávit primário 
necessário para estabilizar a 
relação da dívida sobre o PIB 
em 80% seria de 1,68%. Nessa 
simulação, o PIB estaria em 
2,2% e os juros reais em 4,2%. 

Em números reais, de acor-
do com Salto, o Brasil precisa-
ria “enxugar” despesas e gerar 
mais receitas para gerar mais 
R$ 300 bilhões. “O ajuste fi scal 
que temos à frente é 10 vezes 
maior que o orçamento anual 
do Bolsa-Família”, comparou 
o economista (Ag.Senado). 

Escolha de ministros não é feita por 
‘acordo partidário’

A gente não fi ca pressionando 
para nomear. Ele tem o tempo 
dele e faz as coisas no tempo 
dele”, disse Heleno.

O futuro ministro do GSI 
acrescentou que a escolha de 
integrantes do DEM para três 
pastas ministeriais não foi feita 
levando em conta o partido, mas 
aspectos pessoais e a bancada 
da qual eles fazem parte. “DEM 

é mera circunstância. Não é 
nada que o comprometa com 
o DEM. Ele tem escolhido por 
nomes e, como disse ontem, 
por bancadas. É o que tem sido 
predominante nas escolhas. 
Não existe compromisso com 
partidos. O próprio Bolsonaro 
caracterizou como algo não 
planejado ser do DEM. Acon-
teceu”, disse o general (ABr).

Relatório aponta utilização inadequada de fundos setoriais
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JULIO FELIX FIGUEIRA VIANNA, estado civil divorciado, profi ssão cirur-
gião dentista, nascido em Niterói - RJ, no dia (02/05/1955), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Cordeiro Vianna e de Maria Julia Figueira 
Vianna. A pretendente: LIGIA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/01/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Euclydes Francisco de Souza e de Maria Emilia Silva de Souza.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de TI, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (20/04/1989), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Timoteo de Andrade e de 
Maria Jose Silva de Andrade. A pretendente: VIVIANE APARECIDA COIMBRA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente contábil, nascida em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), 
no dia (12/02/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião de Oliveira Coimbra e de Aparecida da Paixão Marques Coimbra.

O pretendente: ANDERSON AMARAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de constução civil, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/05/1977), residente e domiciliado 
em Peruíbe - SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Fatima Amaral dos Santos. A pretendente: 
ROBERTA SAKUMOTO, estado civil solteira, profi ssão entrevistadora social, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/01/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Odair Sakumoto e de Rosa Pastore Sakumoto. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do município de Peruíbe, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: VALDEMAR VIEIRA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Paulo Ramos - MA, no dia (06/06/1970), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribamar Soares e de Maria Marcena Vieira Soares. 
A pretendente: RAIMUNDA NONATA LIMA ARRUDA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxília de produção, nascida em Codo - MA, no dia (14/07/1969), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Arruda e de Luiza de Sousa Lima.

O pretendente: DIEGO SALAZAR VARGAS, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nasci-
do na Bolívia, no dia (16/08/1989), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho 
de Johny Humberto Salazar Baltazar e de Isabel Reina Vargas Mayta. A pretendente: CÍNTIA 
PATRICIA LAURO LARICO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, 
Mooca - SP, no dia (18/06/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alberto Lamberto Larico Ibañez e de Virginia Laura Coronel. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: BRUNO DIAS RABELLO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/02/1999), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aylton Vicente Rabello e de Eliane Dias Rabello. A 
pretendente: PAMELLA CARDAMONE FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Juquitiba - SP), no dia 
(29/08/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel 
Fernandes de Oliveira e de Erika Cardamone de Oliveira.

O pretendente: RAUL FREIRE DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (05/01/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Alves de Santana e de Isamira Silva Freire de 
Santana. A pretendente: GEYCIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Arapiraca - AL, no dia (01/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Raimundo dos Santos e de Cicera Adriana dos Santos.

O pretendente: JAIR SOUZA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão laboratorista, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/07/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Teodora Souza Ramos. A pretendente: BRUNA WEVELLYN FER-
REIRA DA SILVA E SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de tesouraria, nascida 
nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (30/06/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ferreira de Souza e de Reunice Ferreira da Silva de Souza.

O pretendente: CAIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/11/1997), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Luis dos Santos e de Shirley 
Maria Alves dos Santos. A pretendente: KAREN CAMILLY DIAS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/08/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Luis dos 
Santos e de Tania dos Santos Dias.

O pretendente: VINÍCIUS GOMES MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquinas, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (14/03/1987), resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Wanderlei Moreira da Silva e 
de Rosangela Maria Amelia Gomes. A pretendente: SAMARA FIRMO RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão analista de processamento de dados, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia (22/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Paulo Ribeiro e de Iracema Aparecida Firmo Ribeiro. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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