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Ocartãocorporativo
deveacabar, jáqueninguém

vaidevolvernenhumcentavodo
quegastou.AcriaçãodaCPIdeve
tersidotáticadogovernopara
desviaraatençãodomensalãoe
outrosescândalos.Jefferson
declarouqueLulafoi informado
poreleduasvezesarespeitodo
mensalão.Os jornaisnãousaram
maisdoqueumcantodepágina
paracomentários.

Arespeitodacarta
“Reformas”(24/2,pág. 15A),

acomparaçãodoleitorAndré
LuísFerreiraAlvesfoi feitaem
cimadedadostotalmente
diferentes,semcritério.O
aumentoderepassefinanceiro
anunciadopelaPastaépara
manutençãodeescolas,

nãoparareformas,material
escolar,pagamentodesalários,
etc.Asecretaria tem
para2008orçamentode
R$13,8bilhões.Exatamente
paraprevenirsituações,não
pararemediá-las (comoafirmao
leitor),équeasecretaria
ampliouem78%averbapara
manutençãodasunidades,para
exatamentenãonecessitarem
dereformas.

Seráqueumapessoaquese
considerapresidenteda

Repúblicanãodeveriasaberoque
épeculato?Todososgastose
desviosdeverbascometidospelos
seusauxiliaresmaisdiretos
poderiamserclassificadosno
artigo312doCódigoPenal.
Ouseriamelhorrasgarmosa
ConstituiçãoBrasileiraeo
CódigoPenalatéquesejamos
novamenteumpaísdemocrático?

Oresultadododesmando
governamentaldastrês

últimasdécadasestácriandoo
hábitoemtodososbrasileirosde
levaremvantagens.Nósnão
acreditamosqueos impostos
pagosaogovernotêmumdestino
correto,ouseja,osbensde
acessopúbliconãoestãoàaltura
dasnecessidadesdosbrasileiros.
Todosqueremlevarvantagens, já
queosbenefíciosnãoestão
retornandoaopovo.Ficamuito
difícilacreditaremumEstado
que,aparentemente,quero
melhordopovo,masnãofaz
nadaemseubenefício.Opobre
estácadavezmaispobreeorico,
cadavezmaisrico.Quemcompra
umprodutopiratadeveriaser
punido,sim.Masficaaquiaminha
indignação.Oquevamosdizer
paraessepovosofrido?Como
puniralguémseamoralpública

passaporsériosproblemas,
ondetodomundoestá levando
vantagense,por incrívelque
pareça,nãosabedenada.Se
fôssemosumpaísmaissério,
nadadissoestariaocorrendo.
Seexistemleis,éparaqueelas
sejamcumpridas,masnãosó
paraquemcompraprodutopirata.
As leisdevemseraplicadasa
todos,semexceção,porfavor!
Seos malfeitorespúblicosforem
punidoscomosedeve,acredito
quenãohaverámaisprodutos
piratas.Seháalguémcomprando
éporquealguémestáoferecendo.
Eporqueestáoferecendo?
Porquealguémestáproduzindo.
Ninguémestáfiscalizando
quemestáproduzindo?
Perceberamacorrentequese
formacomosmalfeitores?
Finalizando,querodizer:o
exemplosemprevemdecimae
umasociedadesóserá
justaquandoosbenefícios
foremparaobem-estardetodos.

Aos leitoresque,
constantemente,escrevem

paraeste jornalcriticandoo
neoliberalismoeocapitalismo,e
queestãodescontentescomtudo
oqueacontecenoBrasile
enaltecemafiguradoditadorFidel
Castrocomoumgrandeestadista
ebenfeitordeseupovo, tenhouma
sugestãoafazer:solicitemaCuba
acriaçãodeumacolôniade
brasileirosdescontentese
mudem-separalá!Nós,que
adoramosanossaterrae
procuramosmudaroqueestá
erradoaqui,ainda lhesdaremos
maisduaspalavrasde incentivo:
foradaqui!

Leiopelamilésimavezos
“espertos”opinandosobre

problemasdetrânsito, rodízioe
númerodecarros.Comosempre,o
focoéosintomaenãoacausa.
Assoluçõespropostaspara
melhorarotrânsitosãopouco
práticas, indodepedágiose
rodíziosadistribuiçõesalucinadas
deconesdesinalização.Enquanto
isso,ninguémtocanaorigemdo

problema:aocupaçãoterritorial.
Tododiasãoderrubadascasas
paradar lugaraprédios.Aose
derrubarquatrocasasparadar
lugaraumprédiode14andares,
aumentadeoitoadezvezeso
númerodecarrossemquearua
queserveaesse localaumentede
tamanho.Urgeaorganizaçãoda
sociedadeimpondolimitesao
númerodeprédioseoutrasformas
depreservarotamanho
populacionalcondizentecoma
capacidadedosbairros.

OMetrô,comestapropostade
implantarestacionamentosnas
estações,estátentandotaparosol
comapeneira.Dequeadianta
deixarmosocarroemumaestação
e,quandovamostentarembarcar
nostrens,elesestãotãolotados
quetemosdeesperarporcincoou
maiscomposiçõesparasermos
conduzidoscomosardinhasem
lata?Moroa200metrosdeuma
estaçãodemetrô,utilizomeu
veículodiariamenteeeconomizo
tempoedinheiro.Gostariade
saberquantooMetrôpretende
cobrarparautilizaçãodesses
novosestacionamentos.Aposto
quenãoserávantajoso!
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E leições municipais em outubro.
Ainda não se sabe quem serão os

candidatosàPrefeituradacapitalpaulis-
ta e, muito menos, quais seus progra-
mas de governo. Mas a venda de solu-
ções milagrosas para os congestiona-
mentos e o transporte público precário
semprefoiumtrunfonapropagandapo-
lítica. A imagem do prefeito realizador
degrandesobrasviárias,apromessado
asfaltamento como forma de clientelis-
mo urbano e projetos visionários – a
exemplodoaerotrem–jáfazempartedo
folclorepaulistano.

Neste ano, o que deverá ser sugerido
paramelhoraramobilidadeemSãoPau-
lo? Propostas interessantes ao alcance
de um prefeito são a revisão do traçado
daslinhasdeônibus,aextensãodoscor-
redores exclusivos, o aperfeiçoamento
da integração tarifária, a construção de
umaciclorredeeopedágio urbano(co-
brarumataxa dosmotoristasque trafe-
gamemdeterminadaárea,emcertosho-
rários).

O atual prefeito Gilberto Kassab
(DEM) declarou mais de uma vez que,
nestagestão,opedágiourbanoestáfora
de cogitação. No entanto, Kassab já se
mostroudispostoarealizarexperimen-
tos na gestão do trânsito da Cidade, co-
mo suspender o rodízio durante as fé-
riasescolaresdejulhopassadoeintrodu-
zirfaixaexclusivaparamotociclistas.Na-
da disso deu certo, o que não significa
que, em um eventual segundo manda-
to, Kassab deva desistir de buscar op-
ções,comoosrecém-implantados“cor-
redoresvirtuais”.

Candidato forte nas pesquisas de in-
tençãodevotoéoex-governadorGeral-
do Alckmin (PSDB). Além do trânsito, o
pedágio urbano poderia aliviar um pro-
blemaquetemocupadoocentrodapro-
pagandatucana:asituaçãofiscaldoEsta-
do.Alckminteria,ainda,aoportunidade
detrabalharpróximoaogovernadorJosé
Serra para superar impasses históricos
nagestãodeumproblemametropolita-
no.Restasaberseumprojetodecoopera-

ção intergovernamental seria mais forte
queasfissurasinternasaseupartido.

Já a atual ministra do Turismo Marta
Suplicy(PT)poderia,duranteahipotéti-
cacampanha,retomaroplanodeamplia-
ção dos corredores de ônibus iniciado
em sua gestão (2001-2004) e evitar fazer
mençãoaotúnelfeitoàspressas.Aex-pre-
feitapoderiaaindacolherosfrutospolíti-
cosdohojeunânimebilheteúnico.Medi-

das mais duras contra automóveis tam-
bémnãoestãodescartadas,umavezque
omaisrecenteestudosobrea implanta-
çãodopedágiourbanoemSãoPaulofoi
feitodurantesuaadministração.

Cabealertaroeleitorqueoproblema
metropolitano dos transportes é mais
complexodo que marqueteiros podem
fazeracreditar.Soluçõeseficientesedu-
radouras não serão obtidas por um só
políticoem4anos,poisestãoatreladasa
políticas integradas, ao planejamento
delongoprazoeàmudançadecompor-
tamentodoscidadãos.
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A Prefeitura está
se dando conta de
quenãotemestru-
tura para tirar to-
doo proveito pos-
sível da instala-
ção de chips de

identificaçãoeletrônicanosveí-
culos da Capital, sobretudo no
que se refere àqueles que pode-
riam ser retirados de circulação
porapresentaremalgumtipode
irregularidade.

Como os veículos nessa situa-
çãosãoestimados em2milhões,
é fácil imaginar o efeito positivo
dissonotrânsitodaCidade,mes-

mo que nem todos sejam retira-
dos.Amaiorpartedeleséconsti-
tuídaporveículosvelhosepolui-
dores, que enguiçam com fre-
qüência,provocandocongestio-
namentos. Por isso, a Prefeitura
apostoualtonochip.Essedispo-
sitivo permite uma fiscalização
mais intensa e eficiente. Os no-
vos veículos já sairão das fábri-
cascomoequipamentoeosanti-
gosvão recebê-lode acordocom
o calendário de licenciamento
do Detran, e sem custo para os
proprietários, se for cumprida a
promessa feita pelo prefeito Gil-
berto Kassab, que para isso pre-

tende constituir um fundo com
recursos provenientes das mul-
tas de trânsito.

Os chips podem armazenar
um grande número de dados so-
breosveículos, taiscomonúme-
ro da placa e do chassi e o código
Renavan,paracitaralgunsexem-
plos. Quando eles passarem por
uma das 2,5 mil antenas que vão
ser instaladas na Cidade, aque-
las informações serão lidas e en-
viadas para uma central, o que
possibilitará identificar os que
apresentam irregularidades co-
mo falta de licenciamento, IPVA
em atraso, multas não pagas e

placas clonadas.
Os outros caminhos para dar

maior fluidez ao trânsito – a ex-
pansão das linhas do metrô, a
melhoria do serviço de ônibus e
obras viárias – exigem tempo e
grandesinvestimentos,enquan-
to o chip pode apresentar bons
resultados em curto prazo e a
um custo relativamente baixo.
Mas a questão tem um outro la-
do que não parece ter sido devi-
damenteavaliado.Opróprionú-
meroelevadodosveículosemsi-
tuaçãoirregularlevantadoispro-
blemasdedifícilsolução,paraos
quais a Prefeitura não se prepa-

rou– quadro de fiscais reduzido,
incapaz portanto de tirar das
ruas os veículos irregulares e,
mesmo que isso fosse possível,
falta de lugar onde colocá-los.

O secretário municipal de
Transportes, Alexandre de Mo-
raes, reconhece que “os pátios
que abrigam os carros e motos
apreendidos estão abarrota-
dos”. A solução parece-lhe estar
na implantaçãode programase-
melhanteaoPátioLegal,existen-
te no Rio de Janeiro, uma parce-
ria entre o governo e empresas
de seguro privado. Para esse pá-
tio são levados os veículos furta-

dos e roubados. Mas a adoção
em São Paulo de um programa
semelhante a esse, numa escala
muito maior que a do Rio, de-
manda tempo.

O consultor Luiz Célio Bottura
afirma que “só com um milagre
da multiplicação dos fiscais e do
espaço (se poderia tirar decircu-
lação aqueles veículos). Em um
ano, teríamos de fazer cerca de 8
mil apreensões por dia. É inviá-
vel”. Seu pessimismo não está
longe da realidade. A Prefeitura
deve levar em conta advertên-
cias desse tipo e adotar um pro-
grama mais modesto e realista.
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Vocêachaqueasmudan-
çaspropostaspeloDena-
tran–comoaexigência
deavaliaçõescardiológi-
cas,auditivasepreenchi-
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ourenovarCarteiradeHabilitaçãovãoaumen-
tarasegurançanotrânsito?Mandesuaopinião
parao ‘JT’

Os artigos têm de ter 2.500 caracteres e
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de,àcidadania,aomeioambiente,aotraba-
lho, ao transporte, à saúde, à violência,
etc.,enãopodemconterataquespessoais.
Caberá ao ‘JT’ a decisão da publicação ou
não. Os textos devem ser enviados, com
dadospessoais,paraoe-mail
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jornaldatarde

Avendadesoluções
milagrosasparaos
congestionamen-
toseotransporte
públicoprecário
semprefoitrunfo
napropaganda
política”
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