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Para ficar na memória e no coração

À espera de resultados
Câmara Municipal de Goiânia realizou audiência pública para 
discutir a criação do Fórum Permanente em Defesa da Bacia do 
Rio Meia Ponte e o fortalecimento do comitê da bacia. Vereado-
res querem que governo estadual cumpra a legislação e invista na 
infra-estrutura do Cobamp. Página 3

Goiânia completou 76 anos no dia 24 de outubro e exibe virtudes e defeitos de uma candidata à metrópole. Sua 
paisagem natural já não é mais a mesma. E, numa viagem ao tempo, surge um belo cenário. Os mais nostálgicos 
irão se lembrar da ponte de madeira sob o Rio Meia Ponte (foto), na região do Setor Jaó. Imagem que jamais sairá 
da mente dos que amam o rio. Páginas 5, 6 e 7

Instrumentos indispensáveis
Em entrevista exclusiva, a promotora Sandra Mara Garbelini plei-
teia o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas no Estado 
de Goiás. “Como pensar em uma política ambiental sem o Conse-
lho Estadual de Meio Ambiente e do Conselho de Recursos Hídri-
cos?”, questiona.  Página 9
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AO LEITOR

Resultados ao invés de promessas

CONVITE À REFLEXÃO

SOS Meia Ponte

Parece óbvio, mas vamos repetir: para iniciarmos 
um processo de recuperação do Rio Meia Ponte é 
preciso a união de todos os atores sociais e mais 
a boa vontade do poder público. O Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (Cobamp) 
e a organização não-governamental Rios Goianos 
– Curso D’água aplaudiram a recente iniciativa da 
Câmara Municipal de Goiânia que realizou, no 
final de agosto, uma audiência pública para tratar 
desse delicado tema. À primeira vista, houve várias 
manifestações de apoio à criação de um fórum 
multifacetado, formado por segmentos da socie-
dade civil e do Poder Executivo, com o objetivo de 
discutir estratégias em prol da revitalização do rio. 
As manifestações também foram unânimes quanto 
à obrigação do governo estadual de aparelhar o 
comitê, em termos estruturais e físicos, dando-lhe 
condições de funcionamento. 

João Nascimento*

O Rio Meia Ponte virou bandeira de 
muitos políticos à cata de votos. Contudo, 
prometem recuperar aquele manancial de 
água que corta a capital do Estado, inclu-
sive transformando-o num cartão postal de 
Goiânia, mas, infelizmente, nada fazem. 
O então governador e hoje senador Mar-
coni Perillo (PSDB) bem que tentou, com a 
construção da Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) de Goiânia, mas esse início de 
trabalho não teve a sequência tão almejada 
pela população.

Hoje, o esgoto corre a céu aberto em 
vários locais do Rio Meia Ponte, ao exemplo 
do que acontece ao lado da ponte que liga 
o Setor Criméia Leste ao Goiânia II. Ali, 
curiosamente, ainda sobrevive um casal de 
cágados e uma variedade de garças. Mas 
até quando? Haja vista que se alimentam 
de peixes contaminados. E, como se verifica, 
esse descaso com o meio ambiente está 
ocorrendo próximo a ETE. No local, tem 
uma placa com os dizeres: Projeto Recons-
trução da Mata Ciliar do Rio Meia Ponte – 
plantio de árvores nativas, monitoramento, 
educação ambiental. 

E o relatório da Agência Nacional de 
Águas (ANA) deixa claro que precisamos 
agir com urgência, porque aponta o Rio 

O Jornal Meia Ponte Vivo está acompanhando os 
desdobramentos da audiência pública desde setembro. 
Finalmente, quando o leitor estiver apreciando essa 
edição, o fórum já deve ter promovido sua primeira 
reunião e os organizadores do encontro – as Comissões 
de Meio Ambiente e Especial Pró-Desenvolvimento da 
Região Metropolitana –, provavelmente, já marcaram 
audiência com o governador Alcides Rodrigues para 
a entrega de um documento, assinado por todos os 
vereadores, reivindicando, sobretudo, o respaldo do 
governo em relação ao Cobamp.

Desde a sua criação, em 2003, o comitê só ouviu 
promessas e compromissos que ficaram limitados pelas 
palavras. O Cobamp e a ONG Rios Goianos há tem-
pos vêm conclamando a sociedade, iniciativa privada 
e o setor público a se engajarem nessa empreitada de 
salvar o Meia Ponte antes de sua completa degradação. 
Uma audiência pública como essa é importantíssima e 

Meia Ponte como um dos sete mananciais 
mais poluídos do Brasil. E o pior é que esse 
Relatório – uma triste noticia para quem se 
diz preocupado com a recuperação dos 
recursos naturais – parece que abalou pou-
quíssimas pessoas. Até porque foi divulgado 
há mais de seis meses e, até o presente 
momento, praticamente nada foi feito para 
reverter essa situação caótica em que se 
encontra o principal manancial de água da 
Grande Goiânia. Felizmente, “a esperança 
é a última que morre”.

“Quem deveria arregaçar as mangas?”, 
questiona o jornal Meia Ponte Vivo, editado 
pela ONG Rios Goianos – Curso D’água, 
presidida pelo fotógrafo João Faria de 
Castro Filho, que trouxe ampla matéria 
sobre essa questão em sua edição de nº 
3, distribuída no mês de agosto. O próprio 
veículo de comunicação, que se intitula o 
jornal da biodiversidade goiana – aliás, 
com todos os méritos –, responde: “Todos 
nós”. (Fiz questão de enfatizar neste artigo 
esse parágrafo do artigo que publicamos no 
Diário da Manhã e outros jornais da terra).

Portanto, o momento exige de cada 
um de nós que acionamos o nosso alerta 
máximo para estarmos atentos para tão 
importante questão, objetivando sempre 
contribuir ainda que minimamente para a 
sua solução o mais rápido possível. Não 

podemos permitir que um símbolo de nossa 
cidade se transforme num depósito de lixo. 
É uma situação para nos envergonharmos 
realmente, sobretudo nesse momento em 
que Goiânia completa 76 anos de vida 
e merece de nós o nosso melhor. E o que 
poderíamos oferecer a nossa jovem Capital, 
sem sombra de dúvida, é esse manancial 
de água despoluído, até porque Goiânia 
precisa do Rio Meia Ponte para continuar 
avançando como cidade ecologicamente 
correta, garantindo, sobretudo, qualidade 
de vida a todos. 

De imediato, vamos unir nossas forças 
com os ambientalistas que realmente defen-
dem a natureza, para, juntos, socorrermos 
o Rio Meia Ponte. É uma obrigação nossa 
protegermos os animais sobreviventes na-
quele manancial de água. E, assim, teremos 
credibilidade para cobrar das autoridades 
competentes um tratamento adequado dos 
esgotos que, ainda, poluem nossa amada 
Goiânia. De nossa parte, estaremos sempre 
denunciando descasos como esse. E mais: 
estaremos fazendo uma corrente de oração 
para que a pesca e o lazer prometidos nos 
palanques políticos se tornem em realidade 
no Rio Meia Ponte o mais breve possível. E 
que os Anjos digam: “Amém!”.   

João Nascimento é jornalista
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Erramos
Ao contrário do que saiu publicado na edi-

ção anterior, na matéria “Receita Providencial”, 
Jairo Lousa é engenheiro agrônomo e represen-
tante da Federação da Agricultura e Pecuária de 
Goiás (Faeg) no Cobamp e da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) no 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

esperamos que outras entidades e/ou organizações trilhem por 
esse caminho. Vamos à ação, portanto.

•
O aniversário de 76 anos de Goiânia não poderia passar 

em branco no jornal. E por isso decidimos homenagear a 
capital que abriga brasileiros de todas as regiões, mostrando, 
por meio de imagens raras, os bons e velhos tempos do Meia 
Ponte. Entrevistamo s o escritor e folclorista Bariani Ortencio e 
colhemos depoimentos de goianos ilustres como o escritor José 
de Mendonça Teles. Editamos três páginas especiais de resgate 
histórico do outrora cartão-postal da cidade. Boa leitura a todos! 
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AUDIêNCIA PúbLICA

É preciso ir além do discurso

Aqueles que acreditam em soluções 
definitivas para a recuperação do Rio 
Meia Ponte receberam com otimismo a 
realização de audiência para discutir o 
tema, na manhã do dia 28 de agosto. 
A iniciativa coube à Câmara Municipal 
de Goiânia. Preocupados, dois verea-
dores uniram-se para o debate, no caso 
os presidentes da Comissão de Meio 
Ambiente (Agenor Mariano) e Comissão 
Especial Pró-Desenvolvimento da Região 
Metropolitana (Fábio Tokarski). O ob-
jetivo da audiência foi fincado em dois 
pilares: a criação do Fórum Permanente 
em Defesa da Bacia do Rio Meia Ponte 
e o fortalecimento do comitê da bacia 
hidrográfica. 

Um time respeitável de personalida-
des participou do evento. Da Agência 
Nacional de Águas (ANA), estiveram 
presentes o superintendente de Plane-
jamento de Recursos Hídricos, João 
Gilberto Lotufo Conejo, e o coordena-
dor-geral das Assessorias da entidade, 
Antônio Félix Domingues. Além deles, 
marcaram presença autoridades do 
Estado e do município, todos se mani-
festando acerca do tema “Bacia do Rio 
Meia Ponte: Nível Atual de Degradação 

Debates em prol da recuperação do rio foram recheados de palavras de efeito e pequena participação popular 

e Medidas para Recuperá-lo”.
O superintendente da ANA, João 

Lotufo Conejo, falou sobre os usos 
múltiplos das cargas poluidoras urbana 
e rural, apontando um atlas das regiões 
metropolitanas brasileiras, de autoria da 
agência, com indicação de preservação 
de mananciais e os locais que requerem 
tratamento. Lotufo foi enfático ao dizer 
que nesse contexto o papel dos comitês 
de bacia é fundamental. “O Cobamp 
(Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Meia Ponte) deve ser muito atuante e 
altamente prestigiado”, destacou.

O presidente da Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma), Clarismino 
Luiz Pereira Júnior, compôs a mesa de 
autoridades e fez um breve pronun-
ciamento. Clarismino citou um dado 
importante. A Bacia do Rio Meia Ponte 

O Comitê sempre marca presença nos 
eventos que discutem o meio ambiente. 
Nos dias 27 e 28 de agosto, o engenhei-
ro civil Milton Monteiro de Mendonça, 
esteve em Belo Horizonte, representando o Cobamp por meio da Associação Pró-
Formação do Comitê da Bacia do Rio Paranaíba. Milton, junto com representantes 
de comitês, participou de oficina que tratou de vários assuntos, especialmente a 
cobrança da água. Entre os dias 6 e 8 de outubro, ele foi a Salvador (BA) e acom-
panhou o Seminário de Formação em Educação Ambiental no Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A bióloga Aparecida Maria Domingues da Cunha (foto), representante da Câmara 
Técnica de Educação Ambiental do Cobamp, participou em Campinas (SP), entre os 
dias 29 de setembro e 1º de outubro, do Encontro do Centro de Saberes e Cuidados 
Socioambientais da Bacia do Prata. O evento reuniu técnicos do Ministério do Meio 
Ambiente, da Itaipu Binacional e representantes de vários estados brasileiros e dos 
cinco países que compõem a Bacia Platina: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uru-
guai. O eixo principal de reflexão e sustentação de propostas privilegiou temas como 
a água como elemento integrador, a Bacia do Prata como território operacional; o 
pensamento ambiental como marco conceitual da ação e a educação ambiental como 
mobilizador social e a construção coletiva de conhecimentos, ações e organização.

Ao final dos pronunciamentos, 
poucas pessoas permaneceram no au-
ditório para se manifestar. Apenas seis 
foram os inscritos. As sugestões devem 
merecer a atenção das autoridades: 
fortalecimento, apoio e viabilização do 
Cobamp (razão principal do evento), 
implementação do agroextrativismo 
sustentado, maior disseminação de 
informações sobre o Rio Meia Ponte 
e divulgação mais efetiva de eventos 
como esta audiência pública. 

Com poucas testemunhas no en-
cerramento das discussões, o vereador 
Tokarski considerou a audiência pública 
“uma ação vitoriosa da Câmara”. Ele 
garantiu a tomada de duas providên-
cias: a) a elaboração de um requerimen-

Cobamp em ação

Câmara promete ir ao Executivo
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to assinado por todos os vereadores, a 
ser enviado ao governador do Estado, 
solicitando investimentos no Cobamp 
para que ele comece a funcionar a 
pleno vapor e b) audiência com o pró-
prio chefe do Executivo, externando-lhe 
os problemas do comitê e do próprio 
Meia Ponte.

Segundo a assessoria de Tokarski, no 
final de outubro seria realizada a primei-
ra reunião do fórum permanente, que 
estabeleceria uma agenda mínima de 
atividades. Quanto ao requerimento, ele 
já está pronto, faltando apenas marcar 
o encontro com o governador. O jornal 
Meia Ponte Vivo irá acompanhar de 
perto os desdobramentos da audiência 
pública. O leitor aguarda por respostas.

ocupa menos de 10% da área do Esta-
do, ao passo que mais da metade da 
população goiana reside nos 37 muni-
cípios que compõem o manancial. Na 
sua opinião, o Meia Ponte precisa ser 
submetido a um rígido monitoramento 
ambiental. “A impermeabilização de de-
terminadas áreas pode provocar graves 

erosões fluviais”, advertiu. O secretário 
estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Roberto Freire, não compa-
receu. Enviou como representante o 
gerente de Monitoramento Ambiental, 
Eurivan Alves. Ele fez uma exposição 
do trabalho de monitoramento da 
secretaria em vários pontos do rio. 
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Autoridades mais uma vez debatem sobre o Rio Meia Ponte: só discurso?
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GIRO AMbIENTAL

Estado restabelece conselhos
O Ministério Público de Goiás, em conjunto com a Secretaria do Meio 

Ambiente, pediu ao governo estadual o restabelecimento do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente (Cemam) e do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CERHI), órgãos que foram extintos na reforma administrativa, em 
maio de 2008. Os Decretos de nºs 6.998 e nº 6.999, que recriam os con-
selhos, foram publicados no Diário Oficial de 23 de setembro. A coorde-
nadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Sandra Gar-
belini, ressalta que durante o período em que o Cemam esteve desativado 
(1 ano e quatro meses), o Executivo ficou desprovido de um de seus órgãos 
fundamentais para a formulação da política estadual de Meio Ambiente. 

Césio 137
Uma parceria entre a Prefeitura 

de Goiânia, governo do Estado de 
Goiás e a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (Cnen) pretende 
recuperar e urbanizar os terrenos 
atingidos pelo Césio 137, o maior 
acidente radiológico do mundo, 
ocorrido em Goiânia em 1987. O 
projeto inclui a construção de praças 
na Rua 26-A, no Setor Aeroporto,  e 
de um museu que vai contar a histó-
ria do acidente, que será erguido na 

Rua 57, no Centro. Segundo o presidente da comissão, Odair Dias, “os proje-
tos já estão prontos e o próximo passo é assinarmos um termo de compromisso, 
fazer o orçamento e definir a participação de cada entidade parceira”.

Projeto Mata Viva
O desenvolvimento sustentável é um dos pilares da multinacional alemã 

Basf. Ela adota, no âmbito global, o Programa Atuação Responsável como 
sistema de gestão para colocar em prática seus valores e princípios. Neste 
sentido, um dos programas mais importantes da empresa é o Projeto Mata 
Viva, que vem sendo realizado nos últimos 20 anos visando à recomposição 
da mata ciliar do Rio Paraíba do Sul em área de seu Complexo Químico, 
em Guaratinguetá (SP). Hoje, a área de 128 hectares, onde foram plantadas 
cerca de 180 mil mudas de árvores, é uma verdadeira floresta. O projeto 
também promove a consciência ambiental por meio de palestras e visitas 
monitoradas de estudantes, professores e pesquisadores. 

Sacola ecológica
Lançamento do Banco de 

Alimentos da Ceasa Goiás, A 
sacola ecológica foi apresen-
tada oficialmente ao público 
no dia 16 de outubro. Trata-
se de uma interessante troca. 
Famílias atendidas pelo Ban-
co de alimentos que doarem 
garrafas pet recebem cesta 
de verduras, legumes e fru-

tas. A iniciativa integra o Pro-
grama da Semana Mundial 
de Alimentação. A previsão 
é de que as sacolas passem 
a ser utilizadas em dezem-
bro. Depois de recolher as 

garrafas, a Ceasa adquire o 
restante do material (alças e 
presilhas) e paga um artesão 
para a produção das saco-
las. O Banco de Alimentos 
da Ceasa foi relançado em 
outubro de 2008 e hoje já 

atende 1.500 famílias e 150 
entidades com o repasse de 
60 toneladas de alimentos.

Estudantes contra
o desmatamento

A educação ambiental é a 
base para a transformação da 
sociedade. Essa é uma certeza 
que muitos observaram de perto 
durante a 3ª Mostra de Conhe-
cimento, Cultura e Arte e 15ª 
Feira de Ciências da Secretaria 
de Educação de Goiás. Alunos do 
Colégio Estadual Pré-Universitário 
de Goiânia envolvem-se de corpo 
e alma na preservação da natu-
reza. Eles participaram da mostra 
com o projeto “Meio Ambiente e 
Reflorestamento”, que consiste no 
aproveitamento de sementes de 
árvores como baru, cajuzinho do 
campo e mogno para a produção 
de 3 mil mudas. Quando estive-
rem no tamanho ideal, as mudas 
serão doadas e replantadas pelos 
estudantes em áreas desmatadas. 
É uma ajuda vital no refloresta-
mento.

Expedição a Luiz Alves
Entre os dias 29 e 31 de outubro, a equipe da ONG Amazonas Visão 

esteve no povoado de Luiz Alves, localizado no município de São Miguel do 
Araguaia, para mais um trabalho de ação humanitária. Organizados em 
uma expedição, oftalmologistas, clínicos-gerais, odontólogos, pediatras, 
ortopedistas, psicólogos, enfermeiros, assistente social e ultrassonografis-
ta prestaram atendimento médico e realizaram cirurgias de pequeno porte 
a crianças e adultos do povoado. Na ocasião, a ONG distribuiu óculos à 
população. O jornal Meia Ponte Vivo fez a cobertura completa da viagem 
e mostrará, na próxima edição, duas páginas desse trabalho em prol de 
famílias carentes. Não percam!
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ESPECIAL

Relatos inesquecíveis 
É admirável o crescimento econô-

mico de Goiânia a partir das duas 
últimas décadas. Com extrema vo-
cação para o comércio, indústria e 
turismo voltado aos negócios, a ca-
pital idealizada pelo médico Pedro 
Ludovico Teixeira, hoje, é considera-
da a cidade mais arborizada do País. 
Mas, a sua principal artéria, como 
bem concebeu Pedro Ludovico, o Rio 
Meia Ponte, está comprometida. O 
fenômeno é típico das metrópoles, 
por exemplo, como é o caso de 
São Paulo e o Rio Tietê. O avanço 
populacional e a expansão de suas 
inúmeras atividades econômicas 
explicam a degradação do rio que 
outrora foi programa obrigatório de 
inúmeros goianienses. Não raro as 
famílias costumavam banhar-se em 
suas águas e promoviam animadas 
pescarias ou piqueniques em suas 
margens.

Um documento histórico que nar-
ra com mestria a trajetória de Goi-
ânia é de autoria de seu fundador. 
A obra Memórias de Pedro Ludovico 
é singular e, entre outros relatos 
impressionantes, descreve sobre o 
potencial hidrelétrico do Meia Pon-
te em seus áureos tempos: “Nesse 
rio existe a corredeira denominada 
Jaó com uma diferença de nível de 
aproximadamente de 8 metros, po-
dendo fornecer uma força hidráulica 
efetiva na máxima estiagem de 450 
(quatrocentos e cinquenta) cavalos, 
que poderão vantajosamente ser 
aproveitados enquanto o permitir 
o desenvolvimento inicial da nova 
Capital.” Eram tempos em que a 
Usina de Jaó gerava energia para 
Goiânia.

Um dos escritores mais impor-
tantes do País, José Mendonça Teles 
reverenciou o velho Meia Ponte com 
uma obra singular intitulada Um Rio 
Dentro de Mim. Título que dá nome a 
um discurso que fez em 1979, quan-
do tomou posse da cadeira nº 32 

José Mendonça Teles e Eurípedes da Silva destacam fatos importantes do Rio Meia Ponte

da Academia Goiana de Letras, em 
solenidade que aconteceu no auditó-
rio do antigo Centro Administrativo, 
em Goiânia. Na obra, ele traça um 
paralelo entre os rios Meia Ponte e 
o Tocantins, este último em home-
nagem ao patrono da academia, o 
médico e jornalista Francisco Ayres 
da Silva, nascido em Porto Nacional. 

Suas lembranças de menino e 
moço se confundem com a desco-
berta de um rio formoso. O escritor 
nasceu em Hidrolândia. Ano: 1936. 
E ele recorda: “Nasceria naquela 
casinha de duas janelas e uma porta, 
encravada na última rua cujo quintal 
se prende às margens do ribeirão 
das Grimpas, vertente carinhoso de 
meu Meia-Ponte”. Mendonça Teles 
morou em Aparecida de Goiânia, 
São João (atual Brazabrantes) – onde 
teve contato direto com as belezas 
do rio, banhando-se várias vezes em 
suas águas –, Inhumas, novamente 
Hidrolândia e finalmente Goiânia. 

Mendonça foi testemunha de uma 
cheia do Meia Ponte que trouxe pâni-
co aos moradores de Inhumas. Conta 
ele que “(...) suas águas, naquelas 
temidas enchentes de São José, su-
biam vários metros acima da ponte, 
deitando alguns quilômetros sobre as 
matas que cobriam a região, acor-
dando capivaras, pacas e outras es-
pécies que se debatiam tresloucadas 
nas correntezas do rio (...)”. 

O escritor chegou a Goiânia aos 12 
anos (1948) e foi morar no bairro de 
Campinas. Na época, Mendonça no-
tou o crescimento da capital e os bair-
ros surgiam distantes “desnudando” as 
margens dos pequenos córregos. “Os 
ribeirões João Leite, Anicuns, Cascavel, 
Santo Antônio e Capivara, que antes 
deslizavam cristalinos guardados pelas 
matarias densas, fechadas, caminham, 
agora, desnudos e sujos pelos fundos 
dos quintais, arrebanhando esgotos e 
detritos das fábricas”. Era o sinal do 
progresso, enfim.

No discurso, o escritor pergunta, 
aflito: “E o Meia Ponte? Para onde 
vai o meu rio?”. Ele lamenta que, 
outrora piscoso, habitat de capiva-
ras e pacas, o rio se transformou 
em “pequeno, sujo, fétido, devasso 
e marginal”. “Enquanto o Tocantins 
corre por densa mata a abraçar-se 
com o seu irmão Araguaia para, 
depois, enfrentar o colossal Ama-
zonas, corre o meu Meia Ponte, por 
entre ruas e quintais de Goiânia, 
recebendo esgotos e lixos de fábri-
cas, vítimas da Civilização”. Minutos 
depois, Mendonça Teles terminava 
o discurso sob uma torrente de efu-
sivos aplausos.

Césio 137
Nascido em Colômbia, interior 

de São Paulo, Eurípedes da Silva, o 
delegado aposentado Eurípedes III, 
59 anos, é goiano de coração. No 
início da década de 70, mudou-se 
para Goiás e morou em Itumbiara 
e Goiatuba e, atualmente, reside 
em Goiânia. Foi corregedor-geral 
da Polícia Civil e homem defensor 
da natureza – afinal, em 1999, foi 
trabalhar na Delegacia Estadual de 
Meio Ambiente (Dema), atuando 
junto com o delegado Luziano de 
Carvalho.

Um dos episódios mais marcantes 
de sua de vida e que teve desdo-
bramentos no Rio Meia Ponte foi o 
lamentável episódio da contamina-
ção do césio 137, em setembro de 
1987, considerado o maior acidente 
radiativo do mundo. Na época, ele 
estava lotado em Goiatuba e veio 
a Goiânia investigar o episódio. 
“Naquele momento, o que havia era 
apenas uma fiscalização esporádica 
do Ibama”, revela.   

Com a chegada das chuvas, a 
região compreendida pela Rua 57 
(local do acidente) foi “lavada” e 
resíduos do césio teriam sido leva-
dos para o Rio Meia Ponte. “Havia 

boatos de que eram vistos peixes 
que br i lhavam no r io”, recorda 
com bom-humor. Durante quase 
dois anos, ninguém mais pescou no 
Meia Ponte. Mas tudo não passou de 
superstição, segundo Eurípedes. “Eu 
cheguei a pescar muitos piapabas 
e pacus naquela ocasião e não vi 
nenhum que brilhasse”, reiterou.

O delegado aposentado prepa-
ra-se para lançar um livro paradi-
dático, a fábula Biriba – Peixinho do 
Rio Poluído. Na obra, ele narra as 
agruras de sete peixes que moram 
na região de Mata Feia, em Goiatu-
ba, e se deparam com a degradação 
do Meia Ponte. Os peixes conversam 
entre si e travam guerra com as pira-
nhas. O autor sugere algumas provi-
dências que poderiam ser tomadas, 
como a construção de uma “escada 
de peixes” na Usina do Rochedo, e 
fala sobre um casamento de pei-
xes que se conhecem na estação 
de tratamento. 

Mendonça Teles: lembranças da época em que 
o rio era piscoso, habitado por capivaras e pacas
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Memórias de um ilustre pescador
Escritor, musicólogo e folclorista, Bariani Ortencio é um homem que ama a cultura e lamenta o estágio de deterioração do meio ambiente 
goiano, especialmente o Rio Meia Ponte. Nessa entrevista, ele narra episódios vividos nos áureos tempos do “cartão-postal” da cidade

Meia Ponte Vivo – Que memórias o 
senhor guarda sobre o Rio Meia Ponte?

Bariani Ortencio – Eu nasci em Iga-
rapava, no interior de São Paulo, em 24 
de julho de 1923. Vim com minha família 
para Goiânia no final de 1938 e me fixei 
em Campinas. No ano seguinte, comecei 
a pescar no Rio Meia Ponte, um belo ma-
nancial, sem dúvida. Um lugar fantástico, 
muito aprazível. Na verdade, eu sempre 
pesquei, primeiro nas águas paulistas, 
depois no Rio Araguaia inclusive. O Meia 
Ponte era muito piscoso, desde a sua 
nascente, em Itauçu, até a foz. Cheguei a 
fisgar peixes grandes, como o dourado e 
o piracanjuba. Me lembro da maravilha de 
suas águas, muito cristalinas, que matavam 
a sede de muitas pessoas. E, quando a 
gente vê a situação hoje...

Meia Ponte Vivo – Esse prazer pela 
pesca foi influenciado pela família, não?

Bariani Ortencio – Claro que sim. 

Santa Clara, uma instituição de normas 
bastante rígidas. Todos os meses, as freiras 
levavam as alunas para tomar banho e 
fazer piqueniques. Os rapazes não perdiam 
tempo e se divertiam ao verem as meninas 
molhadas, com suas roupas coladas ao 
corpo. Mas, aconteceu um episódio la-
mentável. Num desses piqueniques, uma 
professora de nome Maria Auxiliadora 
resolveu dar um mergulho. Na época, era 
comum se jogar artefatos feitos de dinamite 
no rio para matar os peixes. Isso era uma 
bomba, na verdade. E aí a professora 
quando mergulhou, sofreu os impactos 
da explosão. Acabou morrendo para a 
tristeza de todos. A partir desse episódio, 
nunca mais aconteceram piqueniques.

Meia Ponte Vivo – Há outros 
acontecimentos que mereçam 
destaque?

Bariani Ortencio – Meu tio Pedro 
Bariani tinha uma serraria na Campininha. 
Ele transportava toras em seu caminhão por 
toda a cidade. Certa vez, ao cruzar uma 
ponte de madeira sob o Rio Meia Ponte, a 
estrutura cedeu. Só se via a ponte afundan-
do... Mas o meu tio consegui u escapar do 
acidente. Lembro-me também da época 
em que estudava no Colégio Lyceu, entre 
os anos de 1941 a 46. Eu e um grupo de 
colegas costumávamos a matar aulas para 
ir a um local onde estava sendo construído 
um leprosário e pescar no Rio Meia Ponte. 
Com já disse antes, a gente fisgava pacu. 
Muitos deles.

Meia Ponte Vivo – Hoje não dá mais 
para pescar no rio?

Bariani Ortencio – Olha, agora ficou 
difícil. A cidade cresceu bastante nas últimas 
décadas. Goiânia foi projetada para abrigar 
uma população de 50 mil habitantes e hoje 
tem 1,3 milhão. Antigamente, se pescava 
com tarrafas. Essa prática, considerada 
crime ambiental, está proibida. Na verdade, 
nos 40 e 50, não havia preocupação com o 
meio ambiente. A vegetação do Meia Ponte 
foi bastante danificada naquele período. 
Ninguém tinha noção do prejuízo à natureza 
quando se destrói a mata ciliar. O progresso 
desordenado de Goiânia acabou com as 

tradições e o sentido de preservação.
Meia Ponte Vivo – A consciência 

ecológica era algo estranho para os 
goianos.

Bariani Ortencio – Sem dúvida, aliás, 
como em todo o País. O governo de Goiás 
derrubou muitas árvores para a construção 
de casas e empreendimentos imobiliários. 
Houve até a abertura de grandes avenidas 
no meio de bosques e parques públicos. 
Um absurdo! O progresso e o crescimento 
desordenado da cidade redesenharam 
o cenário bucólico de quem vivia aqui. 
Mesmo assim, vejo algumas iniciativas 
isoladas de preservação ambiental. Mas 
as pessoas ainda jogam lixo no rio, por 
exemplo. É lamentável.

Meia Ponte Vivo – Então o sentido de 
preservação continua distante? 

Bariani Ortencio – Claro. Não é tarefa 
fácil sensibilizar a população. Tudo é um 
processo em longo prazo, não importa 
a classe social ou ideologia. Em relação 
ao Meia Ponte, sua total recuperação se 
dará daqui a mil anos e aí vai se poder 
beber água dele. Temos de esperar várias 
gerações para vê-lo recuperado, a exemplo 
dos rios Sena, em Paris, e o Tamisa, no sul 
da Inglaterra. 

Meia Ponte Vivo – Em algum mo-
mento da história de Goiânia buscou-se 
uma mudança de mentalidade?

Bariani Ortencio – Sim. O interventor 
e depois governador Pedro Ludovico Teixei-
ra era um homem culto, que lia originais de 
obras francesas. Ele tinha uma meta: desfa-
zer a má fama de Goiás, conhecido como 
um Estado de jagunços. Os criminosos 
procurados em São Paulo e Minas Gerais 
escondiam-se em terras goianas. E qual o 
seu grande projeto? Transformar Goiânia 
numa cidade cultural. Idealizou, então, o 
Batismo Cultural da nova capital, em 5 de 
julho de 1942, ao invés de inauguração, 
com uma grande festa no Teatro Goiânia, 
que atraiu autoridades do mundo inteiro. 
Um detalhe curioso da época: as ruas da 
capital eram todas numeradas, exce-
to os números 38 e 44, calibres das 
armas dos matadores.

Minha família ia para o rio pescar todos os 
domingos. Há uma cena que me lembro 
bem: sentávamos numa grande pedra 
perto de um leprosário e ali aguardávamos 
os peixes. O meu tio gostava demais de 
pescaria. Ele, com sua garrafinha de café, 
entre um gole e outro, apanhava um pacu. 
E veja que, de um lado a outro do rio, 
apanhávamos muitos peixes.

Meia Ponte Vivo – Como era possível 
definir o Meia Ponte?

Bariani Ortencio – Um rio perigoso, 
embora fosse usado para recreação. Ele era 
muito fundo, considerado rio de “caixa”, ao 
contrário do Araguaia, do tipo espraiado. 
Todo cuidado era pouco ao nadar. Mesmo 
assim muita gente morreu afogada lá.

Meia Ponte Vivo – O senhor presen-
ciou piqueniques ao longo do rio?

Bariani Ortencio – Sim. Nos anos 40, 
eu me lembro das estudantes do Colégio 



Imagens que vão ficar para sempre

Viagem ao tempo
1933 - Capital do Estado de Goiás, Goiânia passou pela prancheta dos arqui-
tetos Atílio Corrêa Lima e Armando de Godoi que basearam o projeto na Bacia 
do Rio Meia Ponte. A cidade foi concebida para receber 50 mil habitantes.

1936 - Inauguração da Usina do Jaó, no Rio Meia Ponte, próximo ao local 
onde hoje é o Clube Jaó. Os proprietários foram Levy Fróes, Felismino Viana, 
João Coutinho e Hermógenes Coelho. 

1938 - O traçado original da cidade considerava a reserva ambiental no Plano 
Original da Cidade de Goiânia, incluindo três nascentes do Córrego Areião e 
um braço do Córrego Botafogo pertencente à Bacia do Rio Meia Ponte.

1945 - Um acidente de grandes proporções causado pelas chuvas e ventos 
fortes destroem equipamentos da Usina do Jaó, comprometendo seriamente o 
seu funcionamento. 

1947 – Reconstrução da Usina do Jaó.

1955 – Em 26 de julho, entra em operação a Usina do Rochedo, no Rio Meia 
Ponte, com capacidade de geração de 4 megawatts.

1962 – Fundação do Clube Jaó. Inicialmente, era banhado pelas águas de uma 
represa, formada pelo Rio Meia Ponte, que abastecia a Usina do Jaó.

1970 – Desativação da represa do Rio Meia Ponte devido ao nível elevado de poluição.

1988 – Inauguração da Estação de Tratamento de Água no Rio Meia Ponte, ETA 
Engenheiro Rodolfo José da Costa e Silva.

2002 – Decreto Estadual nº 5.580, de 9 de abril, institui o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Meia Ponte – Cobamp.

2003 – Descobertas quatro novas nascentes em Taquaral de Goiás que, em 
principio, não faziam parte da Bacia do Rio Meia Ponte.

2004 –Estação de Tratamento de Esgotos de Goiânia é inaugurada, com capa-
cidade inicial de tratar 80% da cidade.

2006 – Aumento da capacidade energética da Usina de Rochedo.

2008 – Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (Amma) autua Unile-
ver e aplica multa de R$10 milhões por emissão de enxofre no Rio Meia Ponte.

2009 – Agência Nacional de Águas (ANA) lança, em Brasília, primeira edição 
do Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, na qual o Meia Ponte 
figura entre os sete rios mais poluídos do País. 
Fonte: Guia Ecológico

Autoridades visitam barragem da Usina Jaó. Eduardo Bilemjian. Década de 1940. Goiânia-GO. Coleção José Mendonça Teles. Acervo MIS-GO.

Rio Meia Ponte. Autor desconhecido. Década de 1940. Goiânia-GO. Coleção José Mendonça Teles. Acervo MIS-GO.
“Barragem da Usina Jaó”. Eduardo Bilemjian. Década de 1940. 
Goiânia-GO. Coleção IBGE. Acervo MIS-GO.
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CIDADANIA

UTILIDADE PúbLICA

Aposta em educação sanitária e ambiental

Dados são preocupantes

A visibilidade dada aos problemas 
ambientais por meios dos veículos de 
comunicação e a inserção da discus-
são em múltiplas esferas da sociedade 
– universidades, escolas, governos e 
organizações não-governamentais – 
possibilitou o surgimento de projetos 
por todo o País. Em Goiás não foi 
diferente e nos últimos dez anos to-
mamos conhecimento da implantação 
de programas diferenciados de desen-
volvimento, bem como do emprego 
dos temas ambientais nas atividades 
escolares de ensino fundamental, mé-
dio e superior.

Essa nova perspectiva da educação 
popular encontrou respaldo junto ao 
governo de Goiás para que implemen-
tasse, por meio da sua Empresa de 
Saneamento de Goiás S/A (Saneago), 
um projeto denominado abc-S Es-
colinha do Saneamento Jornalista 
Washington Novaes que, ao longo 
dos seus 8 anos de funcionamento 
contabiliza a visita de 240 mil pessoas, 
procedentes de 4.100  instituições.

Os resultados colhidos ao longo 
desse período vão além da expectativa 
inicial e podem ser demonstrados pela 
multiplicação de atividades inspiradas 
no modelo criado pela Escolinha e 
também pelo grande interesse des-
pertado entre seu público preferencial, 
sendo que em muitos casos uma insti-
tuição procura visitar o projeto mais de 
uma vez por ano, trazendo estudantes 
de diferentes níveis de idade. 

Segundo pesquisa habitacional feita 
em 15 países da América Latina, 39% 
de toda a população conta com acesso 
inadequado ao serviço de saneamento. 
Quando se trata da população entre 
0 e 5 anos, esse percentual sobe para 
43,2%. E 86% das águas utilizadas são 
contaminadas e despejadas nas fontes 
superficiais, podendo contaminar os 
lençóis freáticos. Fonte: Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe 
(Cepal), 2001-2005.

Conheça como a água preenche o 
nosso corpo, de acordo com a etapa da 

A metodologia aplicada compreen-
de palestras educativas, dinâmicas co-
letivas, apresentações teatrais, vídeos 
sobre água e esgoto, além de visita às 
unidades da Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto 
e Estação de Tratamento de Água 
(ETA) Meia Ponte, com informações 
sobre o processo de tratamento, ten-
do como foco os seguintes públicos: 
comunidades estudantis, professo-
res das redes municipal, estadual e 
particular de ensino, universidades, 
entidades diversas, funcionários da 
Saneago, empresas, associações de 
classe, representantes comunitários 
e organizações não-governamentais, 
beneficiando diretamente a comu-
nidade goianiense, além de outros 
municípios das Bacias do Rio Meia 
Ponte e do Ribeirão João Leite. 

O envolvimento da equipe que 
atua no projeto da Saneago constitui 
uma tentativa de intervir, através da 
educação sanitária e ambiental, numa 
situação claramente insustentável pe-
las suas características de exploração 
desmedida dos recursos naturais, 
consumo exacerbado e desprezo pe-
los valores humanitários. A educação 
sanitária e ambiental, nesse contexto, 
representa a possibilidade de inser-
ção de novos mecanismos, formas e 
caminhos que levem a sociedade à 
sensibilização e, conseqüentemente, 
à reflexão em torno das questões 
centrais com que nos defrontamos a 

vida: feto (90%), bebê (80%), adolescen-
te (70%), adulto (60%) e ancião (50%). 
“O princípio de tudo é a água e tudo é 
feito de água e em água tudo se conver-
terá” (Tales de Mileto). “Quando alguém 
resolver os problemas da água ganhará 
dois prêmios Nobel: um pela paz e outro 
pela ciência” (John F. Kennedy).

Tudo que utilizamos diariamente 
necessita de água para ser produzido. 
A tabela ao lado mostra a quantidade 
de água necessária para a produção de 
alguns itens, tais como um quilo de arroz 
ou uma tonelada de aço.

partir dos atuais modelos de desen-
volvimento claramente predatórios, 
irracionais e perversos.

Em 2006, início da gestão do go-
vernador Alcides Rodrigues, a Esco-
linha reestruturou sua programação 
e recebeu novos incentivos quando 
assumiu a presidência da Saneago 
o advogado Nicomedes Domingos 
Borges, que já em sua primeira visita 
garantiu apoio irrestrito ao projeto. 
Nesse sentido e por compreender a 
relevância da proposta o presidente 
e seus diretores não poupam esforços 

para a manutenção e continuidade 
desse centro irradiador de educação 
sanitária e ambiental, referência em 
todo o Estado de Goiás.

No mês de maio deste ano a Escoli-
nha realizou o seu I Seminário de Prá-
ticas Educativas, reunindo professores 
das escolas que visitaram sua sede nos 
últimos anos, dando-lhes a oportuni-
dade de mostrar seus projetos umas 
às outras e identificar as linhas que 
estão sendo implementadas através da 
educação ambiental e se informarem 
mais sobre as questões de saneamento. 

Alunos assistindo palestra na escolinha: educação de qualidade

 Itens Quantidade de água
  para produção (litros)

1 jornal               433

1 tomate                 30

1 ovo de galinha             1.200

230 gramas de carne de vaca             3.800

1 quilo de arroz       510 a 1.400

1 tonelada de aço          250.000

1 carro            35.000

1 quilo de batata                 500

1 quilo de trigo                 900

1 quilo de soja              2.000

D
iv

ul
ga

çã
o



Outubro/2009 . Pág 9

CONVERSA FRANCA

“Comitês precisam ser fortalecidos”
A promotora Sandra Mara Garbelini é a atual coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público de 
Goiás e luta para que a preservação de recursos naturais seja uma realidade palpável no Estado. Segundo ela, o MP está atento quanto 
às obrigações no poder público na área ambiental

Meia Ponte Vivo – O Ministério 
Público tem desencadeado uma sé-
rie de ações e participa de projetos 
e convênios que mobilizam o poder 
público e segmentos organizados 
da sociedade. Entre essas inúmeras 
participações, que tipo de reflexão é 
possível fazer sobre o papel do MP no 
contexto ambiental?

Sandra Garbelini - Em princípio, 
é preciso dizer que o Ministério Público 
possui a incumbência de defender o 
meio ambiente pela Constituição de 
1988. Contudo, em 81, já se tinha essa 
atribuição graças à adoção de uma 
política nacional para o setor. O Centro 
de Apoio Operacional assume um pa-
pel indispensável, ou seja, o de pensar 
na política pública de meio ambiente 
em Goiás. Nesse contexto, tenho me 
debruçado numa questão importante: 
o fortalecimento da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
junto ao governo. O MP tem defendido 
com veemência a realização de concurso 
público. É preciso que haja a contratação 
de novos profissionais e técnicos para a 
secretaria, pois, assim, desempenharia 
melhor suas funções. Até porque o último 
concurso realizado aconteceu em 1998, 
portanto há onze anos.

6.998 e 6.999, ambos publicados em 
17 de setembro no Diário Oficial, esses 
conselhos foram reativados após um 
período de extinção. Nós sempre defen-
demos a volta desses dois importantes 
organismos. Junto com eles, pleiteamos 
também o fortalecimento dos comitês de 
bacias hidrográficas. Como pensar em 
uma política ambiental para o Estado 
sem a existência do Conselho Estadual de 
Meio Ambiente (Cemam) e do Conselho 
de Recursos Hídricos (CERHI)?

Meia Ponte Vivo – A sociedade es-
pera que os conselhos cumpram suas 
obrigações.

Sandra Garbelini – Essa é uma 
cobrança também do Ministério Público. 
Nós temos de exigir que o CERHI im-
plemente o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, como reza o inciso V, do artigo 
5º, do Decreto 6.999. Sem esse plano, 
Goiás está muito atrasado em relação 
ao resto do País. E como se voltássemos 
à estaca zero ao revigorar o Cemam e 
o CERHI. Pretendemos acompanhar de 
perto o trabalho desses órgãos, fiscali-
zando a sua implementação. E, além 

do MP, a sociedade deve cobrar 
ações em prol do meio ambien-
te com a mesma energia. 

Meia Ponte Vivo – A volta 
desses dois conselhos significa 
que o aporte de recursos para 
o setor finalmente deixará de 
ser uma peça de ficção?

Sandra Garbelini – Exa-
tamente. A reintegração do 
Cemam é fundamental nesse 
processo. Os recursos do Fun-
do Estadual de Meio Ambiente 
(Fema) não estavam disponibi-
lizados para projetos porque 
o conselho estava ausente, o 
órgão responsável pela apro-
vação dessas propostas. E veja 
que o Cema ficou extinto por 
13 meses, período em que os 
projetos ficaram paralisados. 

O organismo verifica inclusive a pres-
tação de contas do fundo.

Meia Ponte Vivo – No final de 
agosto, a Câmara Municipal de Goi-
ânia realizou audiência pública para 
discutir o nível de degradação do Rio 
Meia Ponte e ações de fortalecimento 
do comitê. Afinal, podemos esperar 
resultados efetivos desse evento?

Sandra Garbelini – A audiência pú-
blica em si já é um fato importante porque 
ela chama a atenção da sociedade pelo 
problema levantado e incita os órgãos 
envolvidos a se reunirem. Ela traz à tona a 
discussão e o debate. Nós acreditamos que 
a recuperação do Rio Meia Ponte vai além 
dessa audiência. Por isso são importantes 
os encaminhamentos. Sobretudo, o com-
promisso dos vereadores de conversarem 
com o governador a respeito. O governo 
estadual deve fortalecer o próprio Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. 
É o que se espera. O vereador Fábio 
Tokarski, presidente da Comissão Pró-De-
senvolvimento da Região Metropolitana da 
Câmara, tomará a iniciativa. E a audiência 
pública precisa ter esse desdobramento. 

Meia Ponte Vivo – Durante a au-
diência pública, a senhora defendeu 
a adoção urgente do ICMS ecológico 
em Goiás. Porque isso não acontece?

Sandra Garbelini – A resposta é 
simples: falta vontade política. Mais de 
dez Estados brasileiros já criou o seu 
ICMS ecológico, que está dando resulta-
dos. Menos Goiás. Bastaria ao governo 
regulamentar uma parte da Constituição 
Estadual relativo ao tema. Ou seja, na 
verdade, o instrumento já existe. O Exe-
cutivo estabelece quais os critérios para os 
municípios serem contemplados com essa 
fatia. Os municípios que tenham criados 
sistemas de meio ambiente, unidades de 
conservação, parques e esgotamento 
sanitário, por exemplo, poderão fazer jus 
ao incentivo. Mas, lembro que os critérios 
ainda não foram definidos. Caberá à 
Secretaria da Fazenda a distribuição do 
dinheiro aos municípios contemplados.

Meia Ponte Vivo – Exista uma pre-
visão de quando o Estado vai instituir 
o ICMS Ecológico?

Sandra Garbelini – Não. Falta ainda 
o Executivo concluir a elaboração da 
lei, definir os critérios e posteriormente 
enviar a matéria para a aprovação da 
Assembléia Legislativa. Como já disse, 
por quanto, não há vontade política. 
O Ministério Público tem cobrado essa 
posição do governo estadual. Repito: O 
ICMS Ecológico já existe na Constituição 
Estadual, mas ainda não saiu do papel.   

Meia Ponte Vivo – Porque as prefei-
turas que integram os comitês de ba-
cia não tomam frente nessa questão?

Sandra Garbelini – Por meio de suas 
associações, no caso a Associação Goia-
na dos Municípios (AGM) e a Frente Muni-
cipalista de Goiás, as prefeituras deveriam 
defender esse pleito. Seria mais uma 
fonte importante de receita. Sinto que, em 
determinados casos, falta conhecimento 
da legislação. Esse é um problema 
notado em alguns municípios, que 
precisa ser superado o quanto antes.

“Como pensar em uma 
política ambiental sem a 
existência do Conselho 
Estadual de Meio 
Ambiente e do Conselho 
de Recursos Hídricos?”

Meia Ponte Vivo – Além do con-
curso público para a Semarh, como a 
senhora avalia o restabelecimento dos 
Conselhos Estaduais de Meio Ambien-
te e de Recursos Hídricos?

Sandra Garbelini – Todos aguar-
davam ansiosamente essa decisão do 
governo. Graças a dois Decretos, de nºs 
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ANáLISE

Racionamento ou dever de casa?
*Roberto Smeraldi

Jim Rogers não é um ambientalista, 
mas o presidente da Duke Energy, uma 
das principais empresas de eletrici-
dade dos EUA, atuando também em 
seis países da América Latina, entre 
os quais o Brasil. Ele costuma dizer 
que “a usina mais barata e eficiente é 
a que não vamos precisar construir”, 
assim sintetizando o pensamento de 
uma empresa que propôs formalmente 
abandonar, nos EUA, a remuneração 
das concessionárias “por megawatt 
gerado”, adotando pagamento “por 
megawatt poupado”.

Conforme amplamente previsto, vol-
tou o debate sobre apagão e possíveis 
racionamentos de energia. Não se trata 
de uma surpresa, apesar de que parece 
haver tendências opostas no governo: 
por um lado, quem busca dramatizar 
o alerta, como forma de pressão para 

realizar obras de geração a toque de 
caixa; por outro, quem procura minimi-
zar o risco, preocupado com a reper-
cussão na opinião pública e confiando 
que a concretização da crise possa ser 
empurrada mais para frente.

Infelizmente, a perspectiva do racio-
namento é inevitável em médio prazo 
em decorrência de uma política ener-
gética de avestruz que teima em não 
enfrentar a questão estrutural, ou seja, 
a ineficiência relativa em toda a cadeia, 
incluindo a geração, o transporte e 
o consumo, sendo este último o seg-
mento que concentra a maior parcela 
do fenômeno. A situação parece a de 
uma casa na qual há uma piscina com 
vazamento, a torneira da cozinha não 
fecha e se lava o quintal com esguicho. 
Para resolver o problema, o dono acha 
que a solução é fazer uma obra para 
alargar os canos que trazem água. E, 
como isso vai levar tempo — inclusive 

porque tem de quebrar o chão e a 
calçada — ele proíbe todo mundo de 
tomar água no jantar.

Em final de 2006, com reservatórios 
cheios, podia ser iniciado um rodízio de 
repotenciamento das usinas existentes 
com novas turbinas. Ao mesmo tem-
po, o BNDES poderia ter promovido 
financiamentos especiais para reduzir 
as perdas na transmissão (com um cro-
nograma progressivo a ser completado 
em cinco anos) e para um programa 
permanente de ganhos drásticos em 
eficiência, tanto no consumo industrial 
quanto doméstico, com tarifas que 
incentivem as empresas que atingem 
determinados padrões ou fazem os 
clientes atingi-los. Também poder-se-ia 
ter procurado injetar na rede a energia 
elétrica oriunda do bagaço da cana. 

Bem, tais ações teriam sido suficien-
tes para prevenir quaisquer discussões 
sobre apagão, com um saldo posi-

tivo nos próximos 
oito anos – entre 
poupança e gera-
ção – na faixa de 
aproximadamente 
um quinto do nosso 
consumo — algo 
que nem o mais am-
bicioso dos lobistas 
de obras poderia 
cogitar entregar.

Passou o tempo 
em que eficiência 
energética signifi-
cava distribuir car-
tilhas com dezenas 
de tarefinhas diárias 
ao consumidor final. 
Hoje, medidores in-
teligentes e interati-
vos podem permitir 
ao usuário ter con-
trole on-line de seus 
fluxos de consumo, 
e isso inclusive pode 
ser feito pela própria 
empresa fornecedo-

* Jornalista e diretor da Oscip Amigos da 
Terra - Amazônia Brasileira

ra, que passa a ter uma função de as-
sessoria do consumidor e ganhar com 
as soluções que ele passa a adotar.

Os investimentos 
atualmente previstos no 
PAC seriam suficientes 
para realizar
no Brasil uma revolução 
de eficiência energética

Não há outro potencial de geração 
de emprego tão grande, na indústria, 
como o da renovação tecnológica fi-
nalizada à eficiência energética. Para 
tanto, é preciso deixar de incentivar 
o que se deveria punir e vice-versa. 
Os investimentos atualmente previs-
tos no Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC, com o objetivo de 
segurar mais um pouco o atual modelo, 
caracterizado pelo desperdício, seriam 
suficientes para realizar no Brasil uma 
revolução da eficiência energética. 

Isso colocaria o País numa posição 
privilegiada para nova fase de desen-
volvimento industrial. Por exemplo, 
exportaríamos provavelmente menos 
energia subsidiada sob forma de alu-
mínio barato, sem gerar emprego no 
Brasil, enquanto passaríamos a atrair 
capital para investimento, a partir dos 
incentivos para a renovação do nosso 
parque industrial e da mudança na 
construção civil.

A nova rodada de debate sobre o 
racionamento é a conseqüência da 
década perdida na promoção da efi-
ciência. Cada vez que se vinculam a 
capacidade de endividamento do setor 
e os incentivos públicos a faraônicas 
obras de geração — como está ocor-
rendo nestes meses — está se adiando 
a hora do conserto e da arrumação 
da casa, com efeitos perniciosos, em 
cadeia, na nossa economia. 
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DIREITOS hUMANOS

Reabilitação e inclusão social

Localizada aos pés do Santuário do 
Divino Pai Eterno, a Vila São Cottolengo 
é a mais tradicional instituição filantrópica 
do Estado de Goiás. Surgiu em 1951 pe-
las mãos e compaixão de Padre Gabriel 
Campos Vilela, missionário redentorista e 
então pároco de Trindade. O seu objetivo 
era abrigar doentes, mendigos, crianças 
e idosos carentes e pessoas com deficiên-
cia, que, após a Romaria do Divino Pai 
Eterno, continuavam peregrinando pela 
cidade, em situação de abandono e mi-
séria. Instituição beneficente de assistência 
social, saúde e educação, mantida pela 
Igreja Católica, a Vila presta atendimento 
integral e permanente a 365 pessoas com 
deficiências crônicas que necessitam de 
internação de longa permanência.

Ao longo de 58 anos de existência, a 
Vila Sao Cottolengo mudou o seu perfil 
passando de entidade abrigo para um 
hospital de medicina especializada, pres-
tando serviços a 2.400 pacientes/dia, sem 
perder a essência de seu compromisso so-
cial, que se revela nas assistências médica, 
hospitalar, social e educacional prestadas 
à população carente. Acreditando nos 
desejos e potencialidades de cada ser hu-
mano, a instituição busca proporcionar o 
desenvolvimento do autoconhecimento e 
a convivência integrada, a inclusão social 
e o resgate da auto-estima.

Com atendimento pelo SUS e convê-
nios particulares, o complexo hospitalar 
conta com 403 leitos, com 11 unidades 

Promover ações de saúde para o desenvolvimento humano e ser agente da cidadania: esses são conceitos
que pautam a atuação da Vila São Bento Cottolengo, em Trindade 

de internações e o Centro de Especia-
lidades Médicas, considerado um dos 
maiores hospitais da região. Com mais 
de 35 especialidades em consultas e 
terapias, oferece serviço de diagnóstico 
por imagens, métodos gráficos e medicina 
laboratorial, serviço odontológico, centro 
cirúrgico para cirurgias de pequena e 
media complexidade e atendimento em 
reabilitação física e auditiva. 

Reabilitação física
A Vila São Cottolengo presta assistên-

cia integral em reabilitação hospitalar, na 
área motora e neuromotora da pessoa 
com deficiência física compreendendo: 
avaliação clínica e funcional, atendimento 
clínico e cirúrgico, serviços auxiliares de 
diagnóstico e terapia, avaliação e atendi-
mento individual em fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, 
serviço social, enfermagem e nutrição, 
prescrição, avaliação, adequação, trei-
namento, acompanhamento e concessão 
de órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção e orientação familiar. Presta 
ainda atendimento a 178 municípios 
goianos, por meio do Programa Reabilitar 
Ambulatorial  e Itinerante.   

“Cheguei aqui totalmente sem movi-
mentos, sem fala, mal conseguia mexer os 
olhos, minha expectativa de reabilitação 
era quase nenhuma. Hoje, posso dizer 
que nasci de novo, graças à atenção, 
dedicação e carinho dos profissionais 

que cuidaram de mim. Aqui não tratam 
apenas o corpo, mas também a alma 
da gente. Aprendi tudo de novo: falar, 
comer, andar em cadeira de rodas e dar 
os primeiros passos apoiada apenas no 
andador. Quem diria hein?”, indaga a 
professora Laís Alves da Costa, 44 anos, 
paciente vítima da síndrome de Guillian 
Barret, ao receber alta da Unidade de 
Reabilitação São Lucas.

O Programa Reabilitar Ambulatorial e 
Itinerante é voltado para o atendimento da 
pessoa com deficiência física e auditiva. 
Na área da Medicina Física em 2008 re-
alizou 71.885 atendimentos com 11.862 
materiais concedidos, dentre os produtos 
estão: órteses, próteses, calçados especiais 

para pés neuropáticos, tutores, 
andadores, bengalas, cadeiras 
de rodas, cadeiras higiênicas, 
entre outros. Na área da Me-
dicina Auditiva atende pessoas 
com alterações auditivas, com 
a promoção de cuidados inte-
grais (prevenção, tratamento 
e reabilitação). Em 2008 re-
alizou 9.864 atendimentos, 
com 3.487 próteses auditivas 
entregues exclusivamente a 
usuários SUS.

Além do atendimento am-
bulatorial e reabilitação, a Vila 
presta atendimento integral 

e permanente a 365 pessoas com defi-
ciências crônicas associadas, pacientes 
que são a razão e missão primeiras da 
instituição. Em sua maioria, desprovidos 
de vínculo familiar, são encaminhados 
à instituição por agentes públicos (inter-
nação compulsória) ou pela procura de 
terceiros (internação involuntária) e segue 
rigoroso procedimento interno, formal-
mente instituído de forma a garantir a 
ética e legalidade preceituada. 

Atuando na linha de frente de todos os 
processos de atendimento, está a equipe 
de assistentes sociais. Um trabalho im-
prescindível, pois muitos desses pacientes 
chegam sem quaisquer dados sobre sua 
procedência, história de vida e documen-
tação, sendo necessário pesquisar esses 
dados, assim como providenciar a emissão 
e regularização da documentação e o 
acesso aos benefícios legais adquiridos, 
assegurando ao paciente o exercício da ci-
dadania e uma melhor expectativa de vida.

“A Vila São Cottolengo é onde as rosas 
mais belas e perfumadas não são as per-
feitas, sem cicatrizes ou seqüelas, mas sim 
aquelas que dispensam um cuidado todo 
especial, um carinho diferente, uma água 
que regue não somente o corpo, mas todo 
o ser em suas mais diversas dimensões: 
psíquica-afetiva-espiritual-corporal-
social”, diz o arquiteto Fábio Pascoal, 
funcionário da instituição.

Vila São Cotolengo é a mais tradicional instituição filantrópica de Goiás

Pacientes exercitam sua criatividade com a 
tinta: recuperação da auto-estima

Criança vive expectativa da reabilitação e  inserção social: 
trabalho primoroso que acredita no ser humano
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INFORME ESPECIAL

Amma presenteia Goiânia
com mudas nativas do cerrado

Goiânia ganhou uma homenagem 
especial da Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma). Para come-
morar os 76 anos de existência, nada 
melhor do que trazer mais vida a ca-
pital intensificando o melhor programa 
de distribuição de mudas de espécies 
nativas do cerrado, o Plante a Vida.

Cinco equipes do Programa Plante 
a Vida distribuíram aproximadamente 
3 mil mudas no dia do aniversário de 
Goiânia, 24, em pontos estratégicos e 
de fácil acesso, como na Avenida 24 
de outubro, em Campinas, que é a tra-
dicional anfitriã dos festejos da cidade 
nesta data, nos estacionamentos da 
rede de Supermercado Carrefour Sul 
e Sudoeste, Hipódromo da Lagoinha 
e Sesc Faiçalville.

A população levou para casa os 
exemplares de ipês (amarelos, bran-
cos, roxos, rosas e caraíbas), murta, 
saboneteiro, acerola, jambo vermelho, 
nó de porco, pitanga, jatobá, aroeira 
pimenteira, oiti, pata de vaca, ingá 
banana, cajá manga e goiaba. Graças 
a um convênio de cooperação técnica, 
firmado entre a Prefeitura e a Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), o Vivei-
ro da Amma atualmente é referência 

na produção de mudas de espécies 
nativas do Cerrado, aumentando sua 
produção, que antes era de 120 mil 
mudas por ano, para 400 mil.

Segundo a chefe da Divisão do 
Viveiro da Amma e engenheira-agrô-
noma, Karla Kristina Silva Cavalcante, 
atualmente são cultivadas mais de 60 
espécies nativas, mas a meta é saltar 
para 80 espécies. “Com a parceria 
firmada com a UFG, vamos implantar 
novos métodos de quebra de dormên-
cia, técnica que possibilita um maior 
índice de germinação em determina-
das espécies”, explica. As mudas pro-
duzidas no viveiro são utilizadas para 
a recuperação de áreas degradadas, 
sendo destinadas também para o Pro-
grama Plante a Vida e para a recom-
posição florística dos novos parques 
implantados em Goiânia. 

Criado pela Amma em junho de 
2005, o Programa Plante a Vida já dis-
tribuiu à população goianiense mais 
de um milhão de mudas de árvores 
nativas do cerrado. O Plante a Vida 
consiste na distribuição de mudas para 
a população, dentro de um amplo 
programa institucional de rearboriza-
ção da cidade de Goiânia. Estimula 

plantios voluntários, devidamente 
orientados por técnicos da Amma, 
em calçadas de vias públicas, ilhas, 
rotatórias, fundos de vale, parques, 
bosques e praças de Goiânia, além 
de plantios em quintais, chácaras e 
outras áreas particulares. O programa 
inicia-se com a coleta de sementes 
passando pela produção, finalizando 
com o monitoramento.

O trabalho de distribuição de mu-
das nativas do cerrado também é exe-
cutado nas variadas ações realizadas 
pela Prefeitura de Goiânia. Em eventos 
como o Mutirão da Prefeitura, frentes 
de trabalho, datas comemorativas, 
inaugurações de parques, bosques 
e praças, congressos, simpósios, se-
minários e atividades realizadas pela 
Amma. Há sempre uma equipe técnica 
que distribui gratuitamente mudas en-
tre a comunidade. Cada pessoa pode 
levar uma muda, basta apresentar um 
documento pessoal, como Registro 
Geral (RG) ou o Cadastro de Pessoa 
Física (CPF).

Técnicas
Uma das espécies que tem se 

desenvolvido bem com o método de 

quebra de dormência é a palmeira 
buriti - Mauritia flexuosa. De acor-
do com a engenheira-agrônoma, 
as sementes e mudas do buriti são 
encontradas em áreas alagadas e 
brejosas, como, por exemplo, no Par-
que Macambira, no Setor Faiçalville. 

“Retiramos algumas mudas de 
palmeira buriti do Parque Macambira 
para fazer o replantio no viveiro e 
constatamos que grande parte dos 
exemplares coletados se adaptou 
bem ao transplante. Isso representa a 
possibilidade de podermos, no futu-
ro, produzir em maior escala mudas 
dessa espécie, o que nos ajudará 
muito no trabalho de recuperação 
de áreas degradadas”, afirma. 

Outra técnica real izada é a 
quebra de dormência tegumentar, 
utilizada em sementes de tamboril 
– Enterolobium contorsiliquum e 
farinha-seca-Albizia neopoidis. A 
dormência é quebrada através da 
imersão das sementes em água a 
90ºC em média e ficam imersas na 
mesma água por 24 horas para em-
bebição.  Essa técnica proporciona 
uma porcentagem de germinação 
de 90%. 

Amma realiza uma série de eventos, contando sempre com o apoio da comunidade Ao receber a muda, interessado pode plantá-la em áreas públicas ou particulares


