
Ligaçãosecaentre
SantoseGuarujá
Quando se fala em uma ligação
seca entre doismunicípios, Santos
e Guarujá, entende-se que a deci-
são deve ser tomada pela popula-
ção de ambas as cidades. O que se
vê hoje, porém, é que parece que a
tal ponte interessa somente a San-
tos, porque não se vê representan-
tes de Guarujá trazendo para sua
população o que, de fato, irão fa-
zer. Na semana passada, houve
uma audiência pública, no Teatro
Coliseu, emSantos, onde, segundo
A Tribuna, esteve um vereador de
Guarujá, Fernando Martins dos
Santos, o Peitola, o que, se não
fosse o jornal, eu nunca teria sabi-
do. Por que os “iluminados” que
“querem porque querem” a ponte
não entram em contato com os
políticosdeGuarujá e, assimcomo
em Santos, sejam realizadas reu-
niõescomosmunícipespara saber
as suas opiniões?Nomês passado,
em consulta médica com o prefei-
to, Valter Suman, sugeri a ele que
sejam feitas audiências públicas
também aqui em Guarujá, como
uma que ocorreu há muitos anos.
Será que o que os “iluminados”
realmentequereméfazerumama-
quete gigante para ficar comomo-
numentohistóricodeSantos?
JOSEMILTONDES. E SILVA -GUARUJÁ

Nepotismo
Querer indicar para um cargo de
embaixador o próprio filho, que
obviamentenãotemamínimacon-

dição cultural e profissional para
exercer tal função, apenas porque
ele é muito cobiçado e dá bastante
status não é nepotismo descarado
dopresidentedaRepública?
MARIAHELENAVASCONCELLOS - SANTOS

160anosda
Beneficência

Com sua história de 160 anos de
amoràvida, abenemérita entidade
daSociedadePortuguesadeBenefi-
cência de Santos, quemantémdois
hospitais, o SantoAntônio e o San-
ta Clara, está em festa, e agradece-
mos aos presidentes da diretoria,
AdemirPestana, e do conselho,Ri-
valdoNovaesJunior,edemaisdire-
tores, funcionárioseequipemédica

pelosrelevantes serviçosprestados
atodaanossacomunidade.
CLÁUDIOMAGALHÃES - SANTOS

Semcritério
DojeitocomoaCâmaraMunicipal
anda legislando, ela vai cairnodes-
respeito e ficar no esquecimento
comooutras.Aquestãodenãodei-
xar os animaisdomésticos fazerem
necessidades na rua, obrigando as
pessoas a brincar de “amarelinha
nascalçadas”,ouadolixoreciclável
doméstico ou dos prédios... Agora,
há a lei que proíbe dar alimentos
aospombos: seriamuitomaisacei-
tável a proposta da vereadora Tel-
ma de Souza de fazer limpeza das
áreasdocais eo controledosovos e
ninhos, e a do vereador Benedito
Furtado, que acha absurda a ideia
de multar as pessoas que alimen-
tamasaves,oqueexigiria fiscalizar
todosos lugares, sendonecessários
exércitosparaisso.
DELOEGIANNOTTIRIBEIRO - SANTOS

Patineteatrapalhando
apassagem
Noestacionamentodeumafarmá-
cia na Avenida Epitácio Pessoa,
quase esquina com a Rua Alexan-
dre Martins, existe uma empresa
de aluguel de patinete que está
usando um espaço no estaciona-
mentodessafarmácia,criandodifi-
culdade para o motorista sair do
respectivo carro. Não tenho nada
contra o patinete, porém ele não
podecercearnossaspassagens.
CESARTAVARESDACUNHA - SANTOS

Nesses tempos de polarização
exacerbada, economia estagnada,
mudançasclimáticas,acordosede-
sacordos mundiais, nos tornamos
menos tolerantes e frequentemen-
teinduzidosatomarposiçõesextre-
mas.Umfalsodilemasurge,geran-
dodiscussõesacaloradasentream-
bientalistasedesenvolvimentistas.
De um lado, a defesa do meio

ambiente impediria o desenvolvi-
mentoeconômico.Deoutro,proje-
tos necessários para o crescimento
do País trariam consequências pa-
ra a natureza. Colocar esses dois
pilaresdavidacivilizadacomocau-
sasopostaseexcludenteséerroque
podecustarmuitocaroparaasocie-
dade. Temos que buscar o futuro
semosvíciosepráticasdopassado.
A radicalização desse falso anta-

gonismo aponta para situações em
que o Brasil pode estar perdendo
oportunidades. No outro polo es-
tão aqueles que desprezam por
completoacausaambiental,enxer-
gando a preservação como mero
obstáculo.Nadamaisequivocado.
Nesse cenário, vemos importan-

tes leis de proteção ambiental sen-
do enfraquecidas. Do mesmo mo-
do, novos projetos sustentáveis e
que apresentam compensações
não têm a devida atenção e são
desprezados. É preciso enfrentar
essapolarização e elevaropatamar
dediscussão,pois essa falsadicoto-
mia,pormeiodeposiçõesextrema-
das, é inimiga de soluções e de

respostasnecessárias.Asustentabi-
lidadeurbana requer que objetivos
econômicos, sociais e ambientais
sejam completamente integrados
na construção das políticas públi-
cas.Elesdevemsercoordenadosde
forma democrática e participativa
para assegurar o planejamento es-
tratégico, tendo como eixo ser am-
bientalmente sustentável, ser so-
cial e politicamente inclusivo, ser
produtivo e competitivo economi-
camente, provendo empregos, ter
identidade cultural e introduzir
umamaior transparênciaerespon-
sabilidade nos processos de toma-
dadedecisão.
Temos visto por décadas os ma-

nanciais metropolitanos e caixa
d'água do ABC serem ocupados e
degradadossemqueoplanejamen-
to e o controle público pudessem
evitar. Um exemplo prático, que
ilustraapossibilidadededesenvol-
vimento para a região e preserva-
ção ambiental, é o projetode insta-
laçãodeumcentro logísticopredo-
minantemente ferroviário no mu-
nicípio de Santo André, no cami-
nho por onde sobem e descem as
cargasdoPortodeSantos.

Atualmente, somente 15% das
cargas no País são transportadas
por trilhos, enquanto a maioria
chega aos seus destinos por meio
de caminhõesnas já saturadas ro-
dovias. O centro atende a uma
demanda nacional pela amplia-
ção e valorização do transporte
ferroviário de cargas, modal mais
seguro, econômico e menos po-
luentedoqueoscaminhões.
Oprojeto, segundooempreen-

dedor, foi desenhado a partir das
características ambientais da re-
gião e sua primeira etapa prevê a
criação de reservas florestais,
commonitoramento permanen-
te da fauna e da flora e a proteção
de todas asnascentes.
Em etapa posterior, será cons-

truída a estrutura para implanta-
çãodocentro,queocuparámenos
de 7% da área total. Ou seja, para
cada hectare utilizado, quatro te-
rãoagarantiadepreservação, evi-
tandoadegradaçãodamata.Esse
exemplomerecenovopatamarde
debateseconsiderações.
O desenvolvimento e o meio

ambiente pedem um ponto de
equilíbrio para que avancem jun-
tos emprojetos sustentáveis.Nós,
ambientalistasedefensoresdode-
senvolvimento, devemos trilhar o
caminho da sustentabilidade pa-
ra preservar as matas, florestas e
rios de que tanto precisamos,
além de resgatar nossa imensa
massadedesempregados.
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Naturezaeodesenvolvimento
Combase emdados eprojeçõesdo

IBGE, o especialista em envelheci-
mentoAlexandreKalache alerta pa-
raocrescimento rápidodaquantida-
de de idosos no Brasil. A evolução é
nítida: em 2011, 10% da população
equivaliam a pessoas com mais de
60 anos; atualmente, esse número
se elevou para 14% e deve atingir
20%porvoltade2030.
O aumento da expectativa de vida

foi notável nas últimas décadas. Em
1980, ela erade62,5 anos, e em2016,
atingiu 75,8 anos.Ou seja, a cada três
anos do calendário a expectativa au-
mentou um ano. Considerando os
beneficiários ativos do Regime Geral
da Previdência Social, nota-se que,
entre 2010 e 2017, houve crescimen-
to expressivo em todas as faixas
etárias a partir dos 60 anos. Enquan-
toaquelesabaixodessa idade tiveram
aumento de apenas 4,3%, os mais
idosos cresceram de modo acentua-
do, com destaque para aqueles com
90 anos ou mais, que avançaram
49,2% no período, passando de
424.231para632.975beneficiários.
O envelhecimento é notável avan-

ço civilizatório, que reflete a evolu-
ção ocorrida, principalmente na
área da saúde. Mas essa realidade
cria problemas e desafios, que não
têm sido contemplados. Especialis-
tas apontam que o Brasil vem cami-
nhando no sentido oposto ao ideal
paranações comnúmero significati-
vo de idosos. As políticas de saúde
são insuficientes ehá sériasquestões
relativas aomercado de trabalho (as
pessoas vão viver e trabalhar cada

vez mais tempo), à Previdência e à
educação financeira da população,
que precisa se conscientizar sobre a
importância de elevar suas poupan-
ças para viver até 90 ou 100 anos de
modoconfortável.
Nos próximos 50 anos, a popula-

çãode idososnoPaís serámultiplica-
da por cinco, revelando que não é
possível adiardecisões paradar con-
ta da nova realidade demográfica.
Em outros países do mundo, essa
transição foi mais lenta, mas, aqui,
ela já acontece e será acelerada de
modo intenso. Na França, foram
necessários 145 anos para que a pro-
porção de idosos na população pas-
sasse de 10% para 20%; no Brasil,
isso será alcançado em apenas 20
anos, entre2011 e2030.
Além de um sistema previden-

ciário eficiente e justo, o envelheci-
mento com qualidade de vida exige
boa saúde e nível educacional eleva-
do.Aspessoasprecisamter formação
adequada, capaz de permitir que tra-
balhem até idades mais avançadas,
com renda suficiente para que reali-
zem poupança capaz de garantir os
últimos anos de suas vidas. Longevi-
dade implica em mais cuidados com
asaúde,e issoexige investimentos.
Novas questões se colocam. As

pessoas mais velhas têm que conti-
nuar inseridas na sociedade, parti-
cipando dela, de maneira ativa, e
isso exige políticas públicas e priva-
das capazes de dar conta desse
enorme desafio. A agenda social
precisa ser priorizada e os idosos
devemreceber especial atenção.

TRIBUNALIVRE

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) registra a existência de 33
partidos políticos oficiais no Brasil.
Trinta deles conseguiram eleger de-
putados federais nas últimas elei-
ções, demonstrando a grande frag-
mentação atual. Emenda constitu-
cional de 2017 buscou limitar esse
número e criou exigências para que
ospartidos tenhamacessoaos recur-
sos do fundo partidário e ao tempo
gratuito para propaganda no rádio e
na TV. A partir deste ano, passou a
vigorar a chamada cláusula de de-
sempenho (oubarreira), que requer,
paraqueas siglas tenhamdireito aos
benefícios, que alcancem pelo me-
nos 1,5% dos votos para a Câmara,
distribuídos em nove estados e com
mínimode 1%dos votos emcadaum
deles, sendo que esses números irão
crescerprogressivamenteaté2030.
Nove legendas não conseguiram

atingir essa meta e estão, portanto,
fora do fundo partidário e do horário
gratuito no rádio e na TV. Isso não
provocou, entretanto, mudanças no
sistema–ospartidosnãodesaparece-
ram, nem se fundiram com outros,
como esperado. Enquanto isso, pros-
segue sua crise de identidade: indefi-
nidos ideologicamente, com poucas
exceções, não são reconhecidos pelo
eleitorado, que continua votando, es-
pecialmente para cargos legislativos,
em pessoas e não nas siglas que os
deveriamrepresentarecongregar.
O recente episódio da votação da

reforma da Previdência na Câmara
evidenciou graves divergências em

várias bancadas. Muitos deputados
contrariaramasrecomendaçõesede-
cisões de seus partidos, e votaramem
desacordo com isso. Nesse cenário
crescem outras formas de aglutina-
ção e váriosmovimentos têm surgido
com o objetivo de capacitar quadros,
oferecendo cursos a candidatos e in-
centivandoarenovaçãopolítica.
Nãosurpreende, ainda,queo tema

das candidaturas avulsas (candida-
tosquedisputariamcargos semestar
filiados a partidos) ganhe apoio. É
modelo adotado em vários países do
mundo, mas não no Brasil, onde a
Constituição exige a filiação partidá-
ria para que uma pessoa possa con-
correr a cargo eletivo.Háumrecurso
no Supremo Tribunal Federal (STF)
que busca garantir as candidaturas
avulsas e o ministro Luís Roberto
Barroso, emvoto sobrea repercussão
geral damatéria, afirmou que “todas
as pesquisas e estatísticas demons-
tramomomentodebaixacredibilida-
dedospartidospolíticoseadificulda-
de representativa da classe política,
deumamaneirageral”.
É discutível que as candidaturas

avulsassejamasoluçãoparaoproble-
ma, mas é fora de dúvida que o atual
sistema partidário precisa ser repen-
sado, e issodevepartirdo interiordos
próprios partidos, demodo a aproxi-
má-los dos eleitores. Manter um nú-
mero excessivo de siglas, dissociadas
da realidade e sem conexão com os
interesses e preferências da popula-
ção, é aprofundar a crise e colocar em
riscoaprópriademocracia.
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