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Napróximasemana
comemoraremoso

DiadaCriança.Diaem
quetodosnósprecisamos
começarafazeralguma
coisadebomparaprotegê-las.
Onúmerodecrianças
abandonadasnoBrasilé
assustador.Ogoverno
precisafazerasuaparte,
commelhoresemaiores

investimentosnaáreada
educação,alémdefacilitar
aadoção,porqueesse
processo,noBrasil,émuito
difícileburocrático.
Tambéméprecisohaverum
controledenatalidade.
É inadmissívelmãessem
ummínimodecondições
financeirasteremuma
porçãodefilhos.Tenho
comoteseque investirna
criançaé investirnumBrasil
melhor.

Emrelaçãoàreportagem
“Sistemacaiemoradores

ficamsemconsultas”(Cidade,
4/10,pág.5A),aSecretaria
MunicipaldaSaúde(SMS)
ressaltaqueinformações
repassadasàrepórterAna
CarolinaMorenoforamomitidas
dotexto.Foramignoradastodas
asprovidênciastomadasnesta
gestãoparainformatizara
redeegarantiraqualidadeda
transmissãodedados.
Tambémnãofoicitadoo
trabalhodemanutenção
preventivaecorretivafeito
emregimedeplantãopara
impedirtranstornos.
ASMSdeterminouaapuração
doqueocorreunaUnidade
BásicadeSaúde(UBS)
Paraisópolis,poisnãoexiste

horáriodeterminadopara
marcarconsultas–naeventual
instabilidadedosistema,as
unidadesdevemrecolheros
pedidosdospacienteseconfirmar
asmarcaçõesposteriormente.
Seconfirmadasas irregularidades,
serãoadotadasmedidascabíveis
paraasseguraraousuário
qualidadeeeficiêncianosserviços.

DAREDAÇÃO:Publicamostodas
asinformaçõespassadaspelo
coordenadordoSiga,Cláudio
Giuliano,pertinentesaotema
dareportagem(ainstabilidadedo
sistemanaUBSdeParaisópolis).
Emrelaçãoaohoráriopara
agendamentodeconsultas
(desegundaaquinta,das9hàs
11h),apenasdivulgamos a
informaçãoque erarepassada
verbalmentepelosatendentese
queestavatambémnomuralda
entradadaUBS.

Háfatosquenemsequer
poderiamocorrer,muito

menossetransformaremrotina.
Éassustadoraa incidênciade
criançasrecém-nascidas
maltratadaspelosprópriospais,
geralmentepessoas
extremamentedesajustadasou
jovensdemais.Sãotantasas
ocorrênciasquenostornamos
insensíveis,nãotemostempode
processaraextensãodatragédia,
datamanhadegradaçãomoralque
seapossadepessoas
desesperadaseaparentemente
impiedosas.Afinal,estamosdiante
deumasociedadesemrumo,sem
expectativas, imbecileemfranca
decomposição?

Chegaàs instânciasdo
irracionaldesumanover

marmanjosgritando,chorando,
agredindoedespejandosuas iras
hipócritasemrazãodesuas
paixõesdoentiasportimesde
futebol. Imaginemosesses
candidatosaoenfartefulminante
ouaoacidentevascularcerebral
praticandoessefanatismoe
exercitandoessagarrae
determinaçãoaosexcluídos
sociais,aosquesofremde
preconceito,aoscarentesde
órgãosouàscriançasviolentadas.
Estáexplicadoporquetantos
politiqueirosviolam,deforma
pluralista,nossosdireitos mais
íntimos.

AntesdaConstituição
de1988,quandooservidor

públicoeraconsideradoo
grandevilãodenossopaís,os
carrosoficiaiseramutilizados
somentepeloscargosdemáximo
destaqueetinhamchapabranca,
portavamoadesivodoEstado
ecostumavamdormirnas
garagensdoórgãopúblicoaque
estavamdesignados,sobretudo
nosfinsdesemana.Agora,os
veículossãocontratados
diretamenteou sãocolocadosà
disposiçãopelasempresas
particularesparaatendera
determinadocontrato,durante
certotempo.Constaquenão
têmmaisoadesivodoEstadoe

quesãodechapascomuns,
dedifícil identificação.Uma
grandeliberalização.Assim,
sugiroqueopoderpúblicopassea
utilizarumdossistemasde
localizaçãodeveículo,aexemplo
doquefazemascompanhiasque
trabalhamcomlocaçãodecarros
parapessoasouempresas
particulares.Pensoque issoseria
importanteparahavermelhor
controledacorretautilizaçãodo
veículoalocadoparaoEstado,
inclusivenoquedizrespeitoa
pagamentosdepedágioseoutras
despesasqueestão incluídasno
sistemaatualmenteutilizado.
Comocontribuintepreocupada
comautilizaçãodenossos
impostos,entendoserdemuita
importânciaessetipode
administração.

OprefeitoGilbertoKassab
anunciouinvestimentos

naordemdeR$27milhõespara
aáreadesegurança.Esseéo
valorgastonacompradeviaturas
eequipamentosparaaGuarda
CivilMetropolitana(GCM),o
queédesumaimportância.
Noentanto,énecessárioressaltar
queumprofissionaldaGCM,
eminíciodecarreira, recebeum
poucomaisdeR$700pormês.
Nãoadiantaoprofissionalguiar
umaviaturanovaenãoteroque
comer.Nãoadiantamanusear
aparelhosnovosenquantosua
residêncianãotemconforto.
Essasituaçãocausa
descontentamento,umavezque
muitostêmdoisouatétrês
empregosparagarantirosustento
dasuafamília.O investimentoque

seráobservadopelapopulaçãono
anoquevemservirácomo
propaganda.Umacréscimonos
saláriosdosservidores,porém,
nãocausariaoimpactoesperado
pelogovernomunicipal. Investir
tantodinheiroemumacorporação
queestásearrastandoporfaltade
interessepolíticoérasgarcédulas.
AGCMhá21anospresta
relevantesserviçosàcomunidade
paulistanaenãomereceviver
nessasituação.
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ReportagemrecentedoJornalda
Tarde alerta: o crescimento da

frotadeveículosnaCidadedeSãoPau-
loémuitomaisrápidodoqueoimagi-
nado.Mantidooritmode12novoscar-
rosoumotosacada20minutos,ospau-
listanosjádevemseprepararparares-
pirarum arcadavezpior epara sofrer
aindamaiscomosengarrafamentos.

A inspeção veicular obrigatória e
as inovações tecnológicas até po-
dem amenizar o problema da má
qualidadedoar.Mas,contraconges-
tionamentos, não há milagre: ou se
ampliaacapacidadeviáriaousepro-
curadiminuironúmerodeautomó-
veisemcirculação.Emgeral,acons-
truçãodetúneiseviadutoseoalarga-
mento de ruas em detrimento das
calçadasdegradaramoambienteur-
bano, mas não conseguiram frear o
aumentodoscongestionamentos.O
PlanoPlurianual2006-2009daCida-
de percebe esse fracasso e constata
que, após a implantação do rodízio
há10anos,estáchegandoomomen-
todeseadotar“novasopçõesdeges-
tãoda demanda”.

Umasoluçãoquedeveriasercogita-
da é a introdução do pedágio urbano.
Trata-se de exigir que os condutores
deveículosmotorizadosarquemcom
todos os custos por eles provocados,
masquenãoestãoimplícitosnopreço
docombustível,noIPVA,nemnotalão
deZonaAzul.Esquemasdepedágiour-
banoestãoemdebateemNovaYorke
vêmsendoimplementadosemoutras
cidades desde a experiência pioneira
deCingapura,em1975.

O caso mais emblemático é Lon-
dres. Após investigar o problema dos
congestionamentos por quatro déca-
das,acapital inglesaadotouo conges-
tion charging em 2003. Atualmente,
quempassadecarrodas7hàs18hem
umaáreade45km²nocentrodacida-
de tem de pagar £ 8 (cerca de R$ 30).
Resultados: redução estrutural do vo-

lume de automóveis na área central e
levantamento de recursos anuais da
ordemde£100milhõesparafinanciar
melhorias no transporte coletivo, em
especialnosistemadeônibus.

Evidentemente,todoprojetodepe-
dágio urbano deve levar em conta os
possíveis impactos ambientais e eco-
nômicos. Em São Paulo, haveria que
setomarcuidadoparaacobrançanão

fragilizar a estrutura econômica do
centro nem ameaçar áreas de prote-
çãodemananciais,porexemplo.

Oquedeveficarclaroéqueopedá-
giourbanonãorepresentaaprivatiza-
ção do espaço viário da Cidade, mas
sua democratização. Com a cobran-
ça,osmotoristas–osmaioresrespon-
sáveispelasperdasdetemponasruas
– financiam a expansão e a melhoria
do transporte coletivo, transforman-
doaCidadeemumespaçomaisaces-
sívelatodos.
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Oquevocêachaquedeve-
riaserfeitocomasfavelas
daCidade?Deveriamser
urbanizadasouseusmora-
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ção?Há,ainda,aopçãodoaluguelsocial,noqualas
famíliasrecebemR$300por6meses.
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A volta da Polícia
Militar (PM) à fis-
calizaçãodotrân-
sitonaCapitalde-
pois de 5 anos,
dentrodeumpro-
grama que acaba

de ser lançado, não servirá ape-
nasparamelhorarotrânsito.De-
vetambémdiminuiracriminali-
dade nos cruzamentos e ajudar
aretirar dasruas um grande nú-
mero de veículos velhos e alta-
mente poluidores.

O Programa de Policiamento
do Trânsito vai empregar 1.375
PMs e utilizar 350 viaturas para

fiscalizar 1.011 pontos escolhi-
dos por seus altos índices de cri-
minalidade e problemas de flui-
dezdetráfego.Desses,156foram
consideradosprioritários–rece-
berão atenção especial por se-
rem particularmente problemá-
ticos.Outrospontosmenosperi-
gosos serão vigiados por rondas
a serem realizadas com interva-
los de 20 a 40 minutos.

Terem menteas diferenças de
atribuições de PMs e marronzi-
nhoséessencialparacompreen-
der qual será exatamente o pa-
pel a ser desempenhado pelos
primeiros. Por exemplo: eles

nãomultarãomotoristasqueco-
metem infrações como desres-
peito ao rodízio, estacionamen-
to irregular e não colocação de
cintodesegurança.Issoéeconti-
nuará sendo função dos 1.800
marronzinhos, que, além disso,
cuidam também da orientação
do trânsito.

Os PMs daquele programa se
ocuparãoprincipalmentedefun-
çõesquenãocabemaosmarron-
zinhos, porque são privativas da
polícia, tais como realizar blitze,
parar e apreender veículos que
estejam em situação irregular –
porfaltadeequipamentosoudo-

cumentação–erevistarmotoris-
tas. Poderão também prender
motorista que estiver dirigindo
perigosamente, por imprudên-
cia ou embriaguez, sem os docu-
mentos em ordem ou por omis-
são de socorro. Na fiscalização,
eles apenas ajudarão.

Daí porque o governador José
Serra garante que o objetivo do
programa não é aumentar o nú-
merodemultas.Elescertamente
colaborarãoparaaumentaraflui-
dezdo trânsito, mas de forma in-
direta, como conseqüência da
sua atuação naqueles setores. A
ação desses PMs se fará sentir

principalmentenocombateàcri-
minalidade, que vem crescendo
num grande número de cruza-
mentos,ondeelesestarãopresen-
tes, e na retirada das ruas de veí-
culosquecirculamemcondições
mecânicasprecárias–velhos,po-
luidores, que enguiçam com fre-
qüência e complicam o trânsito
–,semlicenciamento,ousãocon-
duzidos por motoristas sem do-
cumentação em ordem.

Para o consultor em engenha-
ria de tráfego Flamínio Fich-
mann,oprogramaépositivopor-
que, após a extinção do Coman-
do de Policiamento de Trânsito

(CPTran), há 5 anos, pelo ex-go-
vernador Geraldo Alckmin, “se
criou um vazio na fiscalização
das condições dos veículos”. Ele
estima que um terço da frota da
Capital apresenta algum tipo de
irregularidade,relativaaoveícu-
lo ou ao condutor.

Por isso, se a fiscalização a ser
exercida pelos PMs for de fato
mais intensa e rigorosa e ajudar
a retirar das ruas os veículos na-
quelascondições,haveráimpor-
tantes benefícios para a Cidade,
tais como diminuição da polui-
ção,melhoriana fluidez do trân-
sitoenaprevençãodeacidentes.

ThiagoGuimarães
JORNALISTAEECONOMISTAPELAUSPEAUTORDO
ESTUDO“PEDÁGIOURBANO:TEORIAEPRÁTICA”(2007)
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Oquedeveficar
claroéqueo
pedágiourbano
nãorepresentaa
privatizaçãodo
espaçoviárioda
Cidade,massua
democratização
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etc.,enãopodemconterataquespessoais.
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