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Chão de estrelas (Silvio Caldas/Orestes Barbosa)  

(Anthony de Christo)

Esconjuro - Deus me livre - de pensar como o futebol, nossos canarinhos, a seleção de ouro, já foram usados e abusados 
durante a ditadura, supostamente para o bem do Brasil. Mas agora, quem sabe, a copa sendo aqui destrave os 
atravancamentos do saneamento das cidades

Na semana passada, o presidente Lula estendeu dez camisas da seleção brasileira de futebol devidamente autografadas 
no varal de mandatários do G5. Uma festa de malhas amarelas coloridas a mostrar que na mídia deprimida é sempre 
possível agitar manchetes nacionais. Fez bem o presidente e, como sempre, à sua intuitiva maneira - ou à maneira de 
seus assessores midiáticos - mais uma vez chamou a atenção para o Brasil.
Dois mil e quatorze aproxima-se rapidamente empunhando a Copa do Mundo de Futebol. E dois mil e dez está na 
soleira da porta do País, com a barriga prenhe de eleição. De lá não se sabe o que vai sair. Pois então que nos 
preparemos para a copa, desde já! E que o presidente chame a atenção do Brasil!

Esconjuro - Deus me livre - de pensar como o futebol, nossos canarinhos, a seleção de ouro, já foram usados e abusados 
na ditadura, supostamente para o bem do Brasil. Mas agora, quem sabe, a copa sendo aqui destrave tantos 
atravancamentos das cidades. Começando por aquelas que abrigarão os jogos. Além de estádios, trens-bala, hotéis, 
portos e vias navegáveis - quem sabe? - água e esgotos para todos.
Do ponto de vista do saneamento - o presidente Lula, os governadores e os prefeitos estão carecas de saber - as 
cidades-sedes da Copa de 2014 são portas de barracos sem trincos para as doenças. O que salpica nosso chão é bosta 

      pura, esgotos malcheirosos e contaminados. Água, quando tem, é das enchentes provocadas pelas chuvas que atingem       
mais precisamente o pessoal que consegue comer da bolsa família.
Mas o dinheiro que está aí disponível não pode ser gasto porque não há política nacional, estadual ou municipal, os 
sistemas de saneamento (empresas estatais de água e esgotos) estão falidos, as gerências rodam atrás dos próprios rabos 
(quando não, atrás dos rabos dos outros), os estados que mais precisam estão endividados, enquanto o povo pisa nos 
astros... distraído.
Entre as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, Belo Horizonte tem a melhor cobertura de rede de esgoto, revela 
pesquisa feita pelo Instituto Trata Brasil e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgada no dia dois de julho passado.
O trabalho foi baseado na Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (Pnad) de 2007, elaborada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 97,07% dos mineiros da capital afirmaram ter acesso a rede de esgoto em 
2007. Os paulistanos, percentual de 88,52%, estão em segundo lugar. A pior colocada na prestação desse serviço foi a 
capital do Rio Grande do Norte, que está na 21ª colocação do ranking de serviços de esgotamento sanitário de capitais: 
só 21,26% dos natalenses afirmam ter rede de esgoto.
A pesquisa revela que a avaliação do Brasil é um escândalo: só 49,44% da população têm rede de esgoto - porcentagem 
muito inferior aos da rede de água encanada (81,11%), de lixo coletado (86,79%) e de eletricidade (98,18%). Já se 
sabendo que o lixo, coletado, é deixado ao deus-dará e a eletricidade que ali chega com força, mal dá para ouvir rádio 
acolá.
No saneamento, nossa vida não é um palco iluminado. Quem sabe, uma festa de palhaços das perdidas ilusões, cheios 
dos guizos falsos da alegria.
O chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas, Marcelo Néri, que comandou a pesquisa, tem uma 
conclusão realista sobre os nossos barracões. "Somos sede da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro quer ser sede das 
Olimpíadas. E temos que fazer nosso dever de casa. Para ter a idéia da imagem da falta de saneamento basta ir à mais 
rica (cidade) do Brasil (São Paulo), onde há imagens do século 19 em pleno século 21. É o passado que vai nos 
assombrando, vai tirando a vida de nossas crianças, vai diminuindo o potencial dessas pessoas e do País".


