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Vivemos um momento que me-
rece a nossa atenção e indignação. 
Os desastres e as catástrofes se 
sucedem e, passado o choque do 
impacto imediato, tudo volta ao 
“normal”. Ou seja, nada eficaz é 
feito para evitar que ocorrências 
similares se repitam. O horror 
causado por uma calamidade é 
esquecido ou superado pelo terror 
da tragédia seguinte. 
Mal tínhamos nos re-
cuperado da avalan-
che que assolou Ma-
riana e enfrentamos 
um novo desastre em 
Brumadinho.

No intervalo des-
tas duas tragédias 
em Minas Gerais, 
registramos desmo-
ronamentos, enchen-
tes, desabamentos, 
incêndios, entre ou-
tras ocorrências. O 
resultado do aban-
dono traz grandes 
prejuízos, de todas 
espécies: financeiros, 
ambientais, sociais e, 
muito pior, ceifam vi-
das humanas. E a es-
tes eventos merecem 
ser agregados outros 
tantos fatores nocivos, que lenta-
mente afetam a saúde e a qualidade 
de vida da população, como aqueles 
decorrentes da falta de saneamento 
básico ou de controle ambiental, 
tais como a poluição das águas, 
do ar e do solo, poluição sonora, 
proliferação de vetores transmis-
sores de organismos patogênicos, 
entre outros.

O maior absurdo deste con-
junto de ocorrências fatais ou 
com consequências extremamente 
sérias é que grande parte poderia 
ser evitada, ou ter o impacto sig-
nificativamente minimizado por 
ações preventivas ou corretivas e 
por uma fiscalização mais efetiva. 
As políticas permanentes de ma-
nutenção do ambiente construído 
– de edificações, pontes e viadutos, 
barragens, entre outros – são 
essenciais para preservar vidas, 
além de garantir a transmissão 
dos benefícios dos investimentos 
realizados e o patrimônio construí-
do pelas gerações passadas para os 
seus descendentes.

A sabedoria popular, tradu-
zida no ditado de que é “melhor 
prevenir do que remediar”, parece 
que não vem sendo levada muito 

a sério. Estudos internacionais 
estimam que o ideal, para manter 
estes empreendimentos em boas 
condições de uso, é realizar in-
vestimentos de pelo menos 2% do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 
um país. Isso ajudaria, por exem-
plo, a ampliar a vida útil destas 
edificações. Infelizmente, as ad-
ministrações públicas brasileiras 

– União, Estados 
e municípios – in-
vestem próximo de 
zero por cento de 
seus orçamentos 
na rubrica manu-
tenção. E com rela-
ção aos empreendi-
mentos privados, o 
poder público não 
pode se omitir ou 
negligenciar na 
fiscalização, deve 
exigir o cumpri-
mento de normas 
e regulamentos 
de operação e ma-
nutenção, assim 
como obediência às 
leis vigentes.

Desde 2005, 
o Sinaenco (Sin-
dicato Nacional 
das Empresas de 

Arquitetura e Engenharia Con-
sultiva) realiza estudos intitulados 
“Infraestrutura: prazo de validade 
vencido”, que apresentam as con-
dições aparentes de manutenção 
de pontes, viadutos, praças e 
parques nas cidades do país. Esse 
trabalho já permitiu avaliar estes 
empreendimentos em 22 municí-
pios brasileiros, sendo 11 capitais 
e o mesmo número de localidades 
do interior paulista. Nosso tra-
balho é alertar as autoridades e o 
público, estimular os cuidados com 
a manutenção destas edificações e 
aumentar a preocupação com este 
importante item entre os adminis-
tradores públicos e privados e na 
sociedade brasileira.

A nossa atuação precisa ser 
constante e intransigente. Temos 
que exigir o fim da irresponsável 
displicência de administradores 
públicos e privados, que por ig-
norância, ganância ou descaso, 
diante das inúmeras manifesta-
ções, avisos e relatos, ao invés de 
agirem de forma eficaz, preferem 
propagandear, em alto tom, e 
a custos elevados, o pouco que 
fazem, criando uma cortina para 
esconder o que deixam de fazer.

Bem-vindos a Vale do Sol. Para quem pensa 
que só há imensos parreirais na serra, na terra 
dos gringos, achou errado. O empreendimento 
Videiras do Vale enche os olhos. Por mais um 
ano, a jornalista Carolina Almeida prestigiou 
a abertura oficial da colheita, na propriedade 
de Valdomiro e Sara Persch. Neste ano, com 
direito a hasteamento das bandeiras, sendo 
que a anfitriã hasteou a da propriedade. Fica 
na divisa de Vale do Sol com Herveiras. Dá uma 
hora de deslocamento do centro de Vera Cruz 
até lá e pega um trecho de estrada de chão. A 
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“
Temos que exigir 
o fim da irrespon-
sável displicência 
de administradores 
públicos e privados, 
que por ignorância, 
ganância ou descaso, 
diante das inúmeras 
manifestações, avisos 
e relatos, ao invés 
de agirem de forma 
eficaz, preferem 
propagandear, em 
alto tom, e a custos 
elevados, o pouco 
que fazem, criando 
uma cortina para es-
conder o que deixam 
de fazer.”
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PALAVRA DO LEITOR DA REDAÇÃO

paisagem compensa e o bacana é que, com 
balaio na mão, o visitante pode escolher os 
cachos de uva que quer levar para casa. Basta 
cortar, pesar e pagar. E, claro, fazer muitas fotos 
de recordação.


