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24. Por dentro da Guarapiranga

F

alar sobre a Represa Guarapiranga sem viajar por ela é o mesmo
que olhar as fotos de um apetitoso cardápio sem provar de suas
iguarias. Por isso, resolvi fazer um “tour” por ela, para ter minha
própria impressão sobre o imenso reservatório.
Procurei no Google e, por sorte, logo no primeiro contato encontrei o
que procurava, na pessoa do sr. Puck (F. 5517-6096), que faz passeios
turísticos com lanchas e traineiras. Veterano morador da Riviera
Paulista, Puck faz parte da família dos Cukurs que faziam os famosos
vôos panorâmicos de hidroavião sobre a represa.
Combinamos que o passeio seria feito de traineira, saindo do Clube
Náutico Paulista, na Riviera Paulista, perto do Parque Ecológico do
Guarapiranga, às 13h 30m.

Dependências do Clube Náutico Paulista,
projetado por Oscar Niemeyer

Vista do embarcadouro do Clube

Na foto o Puck pilotando a traineira, que é bem
confortável e tem capacidade para 12 pessoas.
A idéia era conhecer o máximo possível da
Represa de Guarapiranga dentro do tempo
ajustado, que era de uma hora (ele havia nos
alertado para o vento frio que vem do mar
depois das 15 hs).
Resultado: a viagem durou quase 3 horas (por
cortesia do piloto) e, mesmo assim, não
conhecemos a represa toda
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A Ilha dos Eucaliptos
Também conhecida como Ilha dos Macacos, o nome original dessa ilha
no meio da Guarapiranga é Ilha da Cumbica. Depois ela foi
reflorestada com eucaliptos e povoada com macacos, donde as
denominações atuais.
A Ilha dos Eucaliptos é a
maior ilha da represa
(cerca de 323.500 m2),
considerada Unidade de
Conservação estadual de
proteção integral.
O desembarque na ilha é
proibido, exceto para
pesquisas científicas ou
outras atividades
autorizadas.

Solo Sagrado de
Guarapiranga,
visto da represa.
Fica próximo à
Ilha dos Eucaliptos

Essa linda ilhota é a menor das
cinco ilhas da Guarapiranga
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Paisagens da Guarapiranga
Cubes de campo, lindas residências, casas abandonadas evocando
uma época faustosa que o tempo transformou em ruínas... lindas
paisagens de cartão postal, mas que ocultam vilas de casas pobres por
detrás dos morros... árvores caídas, assoreando a represa...
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Retornando:
O ponto mais distante que atingimos foi perto da ponte do Rodoanel,
quando a névoa e um vento gelado começavam a tomar conta da
represa. Além da ponte, a Guarapiranga prossegue e quilômetros
depois adentra o município de Embu-Guaçu, de onde desce o Rio
Embu-Guaçu para desaguar na represa, vindo de sua nascente na Serra
do Mar.

Ponte do Rodoanel sobre a Guarapiranga, com extensão de 250 m

O Corpo de Bombeiros, na
Avenida Atlântica

Por baixo da avenida:
Rampa na frente da
garagem de barcos do
antigo Santapaula Iate
Clube, situado na Av.
Atlântica. A garagem fica
num túnel que passa por
baixo da avenida.
Clube náutico de elite
entre as décadas de 1960
e 1980, o prédio está
abandonado há mais de
vinte anos
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Reflexões
Ao longo dessa magnífica viagem, vimos vários tipos de aves, como
biguás, garças, gansos e outras — importantes indicadores da vida na
represa e suas margens (por sinal, o nome “Guarapiranga” é de origem
indígena e significa “garça vermelha”). Além disso, a vegetação
circundante, geralmente matas secundárias com remanescentes da
mata atlântica, mostra grande vitalidade, e as paisagens são lindas.
No geral a represa me pareceu bem preservada, tendo havido nos
últimos anos várias ações da Operação Defesa das Águas para limpeza
e saneamento, embargo de construções clandestinas, recuperação e
urbanização do seu entorno. Mas, em vários pontos, ainda se percebe
a presença de esgotos desaguando na represa.
Ocupando uma área de 2.600 hectares, a represa tem capacidade para
armazenar até 200 milhões de metros cúbicos, produz 14 mil litros por
segundo e abastece uma população de 3,8 milhões de pessoas. É um
patrimônio de importância vital para a cidade.
Segundo o site da Prefeitura, os maiores inimigos da represa são:
-Esgotos, que são lançados diretamente nos córregos e rios que alimentam a
represa.
-Assoreamento, isto é, acúmulo de lixo, entulho, e terra (trazida com as enxurradas
dos lugares onde houve movimentação de terra ou desmatamento) e outros detritos
no seu leito, diminuindo a sua capacidade de armazenamento.
-Impermeabilização do solo, que impede a água da chuva de penetrar no solo,
fazendo com que sequem as minas d'água subterrâneas que alimentam a represa.
-Desmatamento, um dos mais graves de todos, pois provoca o assoreamento, a
diminuição das minas d'água, o desequilíbrio do clima e das chuvas da região, a
diminuição do oxigênio e a destruição do habitat dos animais.
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/guarapiranga/arepresa_01.asp

A ação do Poder Público, por necessária e emergencial que seja, não
resolverá o problema enquanto não se desenvolver uma consciência
mais elevada no grande protagonista: o ser humano, que ainda não
aprendeu a viver sem conflito e destruição.
E não é só a pobreza que causa o procedimento predatório; ao
contrário, é possível ser pobre e amar a Natureza.
Creio que somente quando o ser humano entender que a Vida é una,
que as múltiplas formas em que se apresenta a Criação são todas a
manifestação do “Primeiro sem segundo”, é que poderá desenvolver
um sentimento genuíno de amor à Terra e a todos os seres vivos.
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Final do passeio
Progressivamente, a Guarapiranga está voltando a ser uma excelente
opção de lazer para os paulistanos, seja na pesca, natação e prática de
esportes náuticos, ou ciclismo, passeios e caminhadas nos vários
clubes da orla — sem falar da geração de empregos através das
atividades econômicas em sua área (restaurantes, parques, etc), que
poderá aumentar à medida que toda essa área se consolide como
opção turística.
Acima de tudo, a Represa Guarapiranga fornece água potável a
milhões de pessoas, e oxigênio para a cidade através das belas matas
de seu entorno.
Nem que seja pela questão da subsistência de todos, teremos que
desenvolver uma consciência ecológica mais avançada.

À esquerda vemos o final da barragem, e à direita um trecho
das comportas da represa, sobre o canal do Rio Guarapiranga
Três momentos das comportas:
1
1) vistas de cima
2) vistas de frente, como quem olha
do canal do Rio Guarapiranga (foto
tirada da estradinha que ladeia o
canal)
3) ao final da construção, em 1909

2

3
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25. A Saga da Zona Sul

Viajei mil e quinhentos quilômetros pela Zona Sul de São Paulo, de
ônibus, carro, trem e metrô. Valeu a pena. Conheci muita gente, e
aprendi muita coisa.
Descobri, por exemplo, porque “o mundo é diferente da ponte pra
cá”; as condições de planejamento urbano, saúde, emprego,
segurança, transporte e educação são, de fato, muito precárias. Tanto
que o nobre vereador citado no capítulo 2 não hesitou em perguntar:
“por quê a Zona Sul é a pior zona?”.
Mas, “depois da ponte o mundo é diferente” também pelas beleza das
matas, córregos e rios de águas transparentes que ainda existem,
pelas aldeias indígenas, pela tranquilidade rural de grandes extensões
de terras, onde os moradores respiram ar puro e vivem longe das
buzinas e escapamentos, e pelos grandes mananciais, maravilhosos...
Não podemos olhar só o lado ruim das coisas; mas parece que muita
coisa deu errado, ao longo do tempo, com a incorporação de Santo
Amaro ao município de São Paulo. Talvez nossa capital tenha ficado
grande demais, e os diversos governos que se sucederam não puderam
fazer frente a esse crescimento.
Porque as intenções manifestadas no Decreto Nº 5.983 de 22 de
fevereiro de 1935, que extinguiu o município de Santo Amaro,
parecem ser as melhores; basta ler um pequeno trecho do documento:
...”Considerando que dentro do plano geral de urbanismo da cidade de São Paulo, o
município de Santo Amaro está destinado a construir um dos seus mais atraentes
centros de recreio;
...Considerando que para a organização desse plano o Estado tem que auxiliar,
diretamente ou por ato da Prefeitura, as finanças de Santo Amaro, tanto que desde
já declara extinta sua responsabilidade para com o Tesouro do Estado, proveniente
do contrato de 18 de julho de 1931, e que muito onera o seu orçamento e dificulta a
sua expansão econômica e cultural;
...Considerando que, liquidada essa dívida todas as suas rendas poderão ser
aplicadas no seu próprio desenvolvimento;
...Considerando ainda que o Estado não só se dispõe a incrementar em Santo Amaro,
a construção de hotéis e estabelecimentos balneários que permitam o
funcionamento de cassinos, como também já destinou verba para melhorar as
estradas de rodagem que servem aquela localidade, facilitando-lhe todos os meios
de comunicação, rápida e eficiente com o centro urbano;”...

Pelos “considerandos”, todos sairiam ganhando. De fato, a região Sul
poderia ter inúmeros pontos turísticos, com magníficas áreas de esporte
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e lazer; poderia ser uma “ilha” ecológica, um paraíso para nossa
cidade e um modelo para o mundo.
Só que não é bem assim. O que se vê na Zona Sul é uma situação de precariedade geral, sobretudo na questão da ocupação irregular do entorno
das represas, resultado de uma histórica omissão do Poder Público.
Mas devemos reconhecer que, no tocante à questão hídrica, os
governantes paulistas do início do século XX mostraram uma visão
extraordinária ao construir a Represa Guarapiranga, em 1908, e a
Represa Billings a partir da década de 1930.
Foram obras portentosas, que demandaram enorme investimento e
muitos anos de trabalho. E, apesar dos problemas que pesam sobre as
represas, não se concebe como seria o abastecimento de água na
cidade de São Paulo sem esses imensos reservatórios.
Perante a gravidade da situação dos grandes mananciais de São Paulo,
pergunto-me, como cidadão comum, como foi possível chegar a esse
ponto. Era inevitável? ou os governos foram displicentes com essa questão?
Um trecho do livro “Santo Amaro: Memória e História”, de Maria
Helena Petrillo Berardi, publicado em 2005, traz um pouco de luz
sobre esse assunto:
A Proteção dos mananciais:
A caótica ocupação das áreas próximas às represas Billings e Guarapiranga,
problema que se agravou nos últimos vinte anos, mostra que não há limite para o
estrago quando se juntam três fatores: a omissão do poder público, a ação de
espertalhões e a inexistência de planejamento habitacional (Revista Veja).

Surpreendentemente, porém, outro fator, que seria de proteção
ambiental, acabou aumentando o estrago acima referido:
“Até os anos 1960 a região permaneceu básicamente preservada, com campos de
vegetação rasteira (capim gordura) para o gado que pastava livremente pelas
colinas. As casas de final de semana foram chegando aos poucos, o acesso ainda era
difícil e não havia infraestrutura de abastecimento de água nem luz elétrica.
Cavavam-se poços, que nem sempre tinham água, e necessitava-se de bombas para
puxar a água. A iluminação das casas era feita com lampiões de querosene.
Todas essas dificuldades brecavam o progresso.
No início dos anos 70 iniciou-se o “boom” da construção civil e da instalação de
indústrias em São Paulo, com a chegada da grande leva de imigrantes que
constituiam a mão de obra necessária a esse desenvolvimento. Muitas dessas
fábricas instalaram-se em Santo Amaro. Porém os operários não tinham onde morar.
Foram ocupando clandestinamente as vastas terras ao redor da represa, públicas ou
de particulares, ou comprando lotes pequenos a baixíssimo preço, numa área cuja
infraestrutura era proibida por causa da Lei de Proteção aos Mananciais.
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Essa Lei Estadual, de número 898 de 29 de dezembro de 1975, pretendia conter a
ocupação urbana restringindo o uso do solo, e proibindo a instalação de
infraestrutra.
Com isso o valor de mercado dos terrenos caiu muito, propiciando a criação de
loteamentos populares (legalizados, e também clandestinos) e incentivando a
ocupação ilegal de terras rejeitadas. Tudo isso facilitado pela falta absoluta de
fiscalização dos agentes legais.
O tiro saiu pela culatra. Uma lei que visava proteger o manancial, foi a causa da sua
degradação. Sem saneamento básico, todo o esgoto e o lixo gerado por essas
ocupações era despejado nos córregos que alimentavam a represa, comprometendo
sériamente a qualidade da água utilizada para abastecer a população.”
(Trecho da monografia “História da Riviera Paulista”, de Inês Antônia Lohbauer,
classificada em 4o lugar no concurso “História do Meu Bairro, História do Meu
Município”, promovido pela Secretaria Estadual de Cultura, em 2008)

No texto acima, a autora se refere especificamente ao bairro da
Riviera Paulista, na orla da Guarapiranga, mas certamente se aplica a
toda a região vizinha às represas.
Aqueles que compraram terrenos de loteamentos clandestinos e ali
construíram suas casas humildes,
canalizando o esgoto para
pequenos córregos que acabam desaguando nas represas, expõem a
risco a si mesmos e a toda a cidade; trata-se de um problema social
que o Poder Público vai ter que lidar com todo o cuidado.
Mas, olhando em uma escala maior, que dizer das grandes empresas de
petróleo que poluem em larga escala as águas marítimas, e dos que
desmatam impunemente a Amazônia para fazer pastos ou vender
madeira nobre?
Só isso já demonstra que a abrangência da questão ecológica é
planetária.
Pois parece que não sabemos o mal que já temos feito e continuamos
fazendo ao Planeta Terra, em escala local e mundial. É só acompanhar
os noticiários: manchas enormes de petróleo poluem os mares;
acidentes nucleares põem em risco populações inteiras; a devastação
das florestas da Amazônia continua...
Na década de 1970 Vital Farias compôs “Saga da Amazônia”, uma linda
canção que você NÃO deve ter ouvido no rádio (sim, o rádio, TV,
revistas não tiveram interesse em sua divulgação; por que será?). Na
primeira vez que a ouvi, fiquei com os olhos marejados, e até hoje
ainda fico comovido.
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Vejamos alguns trechos:
Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta
mata verde, céu azul, a mais imensa floresta
no fundo d'água as Iaras, caboclos, lendas e mágoas
e os rios puxando as águas...
...
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar
prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar:
se a floresta meu amigo, tivesse pé prá andar
eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá!
...
Foi então que um violeiro chegando na região
ficou tão penalizado que escreveu essa canção
e talvez, desesperado com tanta devastação
pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção...
com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa
dentro do seu coração!
Aqui termina essa história para gente de valor
prá gente que tem memória, muita crença, muito amor
prá defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta
ERA UMA VEZ UMA FLORESTA NA LINHA DO EQUADOR!...

Depois de quase quarenta anos dessa linda música, o que mudou? A
Amazônia continuou sendo desmatada; em outras partes, a poluição
da água, terra, mar e ar prosseguiu a todo vapor.
Influenciados pelas propagandas que a sociedade de consumo nos
impõe, temos a idéia que primeiro precisamos resolver nossos
problemas pessoais para depois nos preocuparmos com a preservação
das águas, das matas, da vida silvestre...
Interessante observar que esse pensamento não é fenômeno
individual somente: é fenômeno coletivo. Até não muito tempo atrás,
tínhamos a visão de que a natureza era uma fonte inesgotável, que se
auto-repararia e portanto não era necessária nenhuma preocupação
com o meio ambiente.
Mas agora estamos chegando a um ponto limite (ou será que já
passamos dele?), que exige a conscientização de todos e uma radical
mudança de atitude.
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A Conferência de Estocolmo:
Um momento importante no processo de mudança dessa mentalidade
foi a Conferência de Estocolmo de 1972. Na época os países
industrializados, liderados pelos EUA (país que se desenvolveu sem
poupar a natureza nem as populações indígenas), defendiam a
preservação ambiental, enquanto que os países subdesenvolvidos
(inclusive o Brasil) diziam que precisavam crescer antes para depois
pensar na preservação.
Na ocasião Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, proferiu a
célebre frase: “A maior poluição é a pobreza”, sobre a qual se
basearam outras frases de efeito que surgiram depois, como “o maior
inimigo da ecologia é a miséria”.
De qualquer modo, como resultado da Conferência de Estocolmo de
1972 foram estabelecidos princípios com relação ao conflito “desenvolvimento industrial” x “ preservação ambiental”. Eis alguns deles:
Os recursos naturais devem ser preservados.
A capacidade da Terra de produzir recursos renováveis deve ser mantida.
A fauna e a flora silvestres devem ser preservadas.
Os recursos não-renováveis devem ser compartilhados, não esgotados.
A poluição não deve exceder a capacidade do meio ambiente de neutralizá-la.
A poluição danosa aos oceanos deve ser evitada.
O desenvolvimento é necessário à melhoria do meio ambiente.
Os países em desenvolvimento requerem ajuda.
Os países em desenvolvimento necessitam de preços justos para suas exportações,
para que realizem a gestão do meio ambiente.
As políticas ambientais não devem comprometer o desenvolvimento.
Os países em desenvolvimento necessitam de recursos para desenvolver medidas de
proteção ambiental.
É necessário estabelecer um planejamento integrado para o desenvolvimento.
Um planejamento racional deve resolver conflitos entre meio ambiente e
desenvolvimento.
Assentamentos humanos devem ser planejados de forma a eliminar problemas
ambientais.

A Conferência de Estocolmo é considerada um grande marco ambiental,
e seu documento-síntese, conhecido como Declaração de Estocolmo,
foi assinado sem reserva pela delegação brasileira. Esta, ao retornar ao
Brasil, promoveu a elaboração do decreto que instituiu em 1973 a
Secretaria Especial do Meio Ambiente (até então o Brasil não dispunha de
nenhum órgão com interesse específico na matéria ambiental).
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ECO-92:
A ECO-92, ou Rio-92 são nomes pelos quais é mais conhecida a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro.
O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o
desenvolvimento sócio-econômico com a conservação e proteção dos
ecossistemas da Terra.
“A Conferência do Rio consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável e
contribuiu para a mais ampla conscientização de que os danos ao meio ambiente
eram majoritariamente de responsabilidade dos países desenvolvidos.
Reconheceu-se, ao mesmo tempo, a necessidade de os países em desenvolvimento
receberem apoio financeiro e tecnológico para avançarem na direção do
desenvolvimento sustentável.
Naquele momento, a posição dos países em desenvolvimento tornou-se mais bem
estruturada e o ambiente político internacional favoreceu a aceitação pelos países
desenvolvidos de princípios como o das responsabilidades comuns, mas
diferenciadas.
Na ocasião representantes de quase todos os países do mundo reuniram-se para
decidir que medidas tomar para conseguir diminuir a degradação ambiental e
garantir a existência de outras gerações. A intenção, nesse encontro, era introduzir
a idéia do desenvolvimento sustentável, um modelo de crescimento econômico
menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico.
A ECO-92 frutificou a elaboração dos seguintes documentos oficiais:
A Carta da Terra;
Três convenções: Biodiversidade, Desertificação e Mudanças climáticas;
Uma declaração de princípios sobre florestas;
A Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento; e
A Agenda 21 (base para que cada país elabore seu plano de preservação do meio
ambiente).”
fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ECO-92

O Protocolo de Kyoto:
O Protocolo de Kyoto é um instrumento internacional, ratificado em
1998, que visa reduzir as emissões de gases poluentes, responsáveis
pelo efeito estufa e o aquecimento global. Entrou oficialmente em
vigor em 2005, após ter sido discutido e negociado em 1997, na cidade
de Kyoto, no Japão. Pelo documento, os países são obrigados a reduzir
em 5,2% a emissão de gases poluentes, entre os anos de 2008 e 2012
(primeira fase do acordo).
O protocolo sugere ações comuns aos países signatários, como, por
exemplo:
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-Aumento no uso de fontes de energias
limpas (biocombustíveis, energia eólica, biomassa e solar);
-Proteção de florestas e outras áreas
verdes;
-Otimização de sistemas de energia e
transporte, visando o consumo
racional;
-Diminuição das emissões de metano,
presentes em sistemas de depósito de
lixo orgânico.

Metas
“O Protocolo de Kyoto estabeleceu metas para a redução da emissão de gases
poluentes que intensificam o "efeito estufa", com destaque para o Co2.
A ratificação do Protocolo de Kyoto pelos países do mundo esbarrou na necessidade
de mudanças na sua matriz energética. Os elevados custos recairiam,
principalmente, sobre os países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos.
O presidente George W. Bush declarou que não iria submeter o avanço da economia
norte-americana aos sacrifícios necessários para a implementação das medidas
propostas, motivo pelo qual não ratificou o protocolo.”
fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ECO-92

Essas conferências, declarações e compromissos retratam a lenta
evolução da humanidade e seu caminho tortuoso na formação de uma
consciência mais elevada; seus avanços e retrocessos; suas intenções
e contradições. São de grande importância, pois muitos de nós
começaram a se perguntar:
Que mundo vamos legar a nossos filhos e netos?
Como as gerações futuras vão viver?
O que pensarão de nós?

Tais questões eram impensáveis antes; hoje fazem parte da
consciência dos cidadãos e da agenda da maioria dos governos.
Mas quando chega a hora de brecar, ou ao menos desacelerar a
industrialização e portanto a produção de bens, nosso apego às
riquezas e aquisições ainda fala mais alto, mesmo que para isso
continuemos a destruir a Terra; argumentamos que dá para explorar
mais um pouco..
Absurdo? sim. Porém isso afeta a todos nós, na medida que
compactuamos com as indústrias poluidoras ao comprar
irrestritamente os seus produtos.
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A Amazônia paulistana pede socorro:
A primeira vez que vi a expressão “Amazônia paulistana” foi ao ler o
livro “Parelheiros - O futuro é hoje!”, de Walter Tesch, ex- titular da
SubPrefeitura de Parelheiros. O livro, em formato PDF, está disponível
para download na Internet.
Vou destacar aqui alguns tópicos, que poderão nos ajudar a “abrir os
olhos” de maneira séria e responsável para esse assunto.
“Aqui em São Paulo, a menos de 40 quilômetros da Praça da Sé está a “Amazônia
Paulistana”, um “enclave regional” com peculiaridades que se destacam do
conjunto da sociedade paulistana e desconhecidas da mesma. Trata-se dos distritos
de Parelheiros e Marsillac, sob gestão da Subprefeitura de Parelheiros.
Esta reserva natural propicia a manutenção dos mananciais que produzem 30% da
água utilizada pela metrópole, contém resquícios da Mata Atlântica e constitui um
patrimônio ambiental que, guardadas as devidas proporções, assemelha-se, no nível
microrregional, ao sistema social e natural da Amazônia, seja por seu potencial,
virtudes, desafios e perspectivas.
Na Amazônia se propõe um congelamento do desmatamento e nas regiões de
mananciais se propõe um congelamento da ocupação desenfreada com a invasão
zero.
...sem o desenvolvimento de uma consciência e uma prática e exercício de Defesa
da Amazônia Paulistana, certamente se torna difícil ao paulista visualizar a defesa
da Amazônia brasileira no norte.
Salvemos agora a Amazônia que está aqui.
... a região (de Parelheiros) constitui um patrimônio vital do conjunto da sociedade
paulistana, como produtor de água, ar limpo e qualidade de vida.
O território de Parelheiros, com condições especiais de precipitação pluviométrica e
cobertura vegetal, foi definido como área de mananciais para garantir a produção
da água e alimentação das represas das cidades.
O patrimônio territorial e natural é enorme: água, mata atlântica, floresta de
exóticas (pinus e eucalipto), agricultura e os recursos aquáticos e minerais. O
grande eixo do futuro é o turismo local com seu enorme potencial de serviços de
lazer e recreação para os habitantes da cidade. Em São Paulo, a cada fim de semana
longo, mais de 1.600.000 veículos saem da cidade em busca de lazer e descanso que
poderiam ser encontrado na própria cidade, a menos de 40 Km do centro.
A Operação Defesa das Águas é o resultado de um clamor da sociedade paulistana
diante da carência de água.”
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O que é a “Operação Defesa das Águas”:

Diante da gravidade da situação o Poder Público, em 2007, tomou
uma atitude consistente para enfrentar o problema das ocupações
irregulares, loteamentos clandestinos e degradação ambiental,
criando o programa “Operação Defesa das Águas”:
“A Operação é um convênio entre o Estado e a Prefeitura de São Paulo para preservar
e recuperar as áreas de mananciais e de interesse ambiental, promovendo o
desenvolvimento local e o resgate das áreas públicas.
Os Comitês trabalham de forma preventiva para evitar ocupações irregulares,
despejo de entulho e lixo, desmatamento, entre outras ações ilegais nos territórios
de poder público. ”

Uma consequência positiva dessa ação foi o “Programa de
Revitalização da Guarapiranga”, que prevê a implantação de
parques, ciclovia, calçadas permeáveis no lugar de calçadas de
concreto, e substituição de muros por gradis em cerca de 10 Km de
margens da represa Guarapiranga, revelando a magnífica paisagem da
represa naquela área.
Quando todos os parques forem entregues (ao todo serão 7), serão
interligados através da ciclovia, pintada em cor azul, que lembra a
água, fugindo ao tradicional padrão vermelho.
Ainda sobre a Operação Defesa das Águas, o site da UOL coloca:
“A Operação Defesa das Águas é um conjunto de medidas da Prefeitura de São Paulo
e do Governo do Estado para controlar, recuperar e urbanizar os mananciais
Guarapiranga, Billings e seu entorno. As ações tiveram início numa área
extremamente sensível, que é a represa de Guarapiranga, expandindo-se para
outros mananciais, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas de Preservação
Permanente (APPs). ”

Que comecem pela Guarapiranga tudo bem; mas o que são Áreas de
Preservação Permanente e Áreas de Proteção Ambiental? A definição
mais simples de “Área de Preservação Permanente” (APP) que
encontrei é a seguinte:
“As Áreas de Preservação Permanente são áreas de grande importância ecológica,
cobertas ou não por vegetação nativa, que têm como função preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.”
Exemplos:
Faixas de terra ao longo dos rios ou qualquer curso de água, de largura variável
dependendo da largura do rio; faixas de terra ao redor de lagoas, lagos ou
reservatórios d'água, mesmo que artificiais; topo de morros, montes, montanhas e
serras; e assim por diante (Lei 4.771/65 - Código Florestal).
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Vejamos agora o que são as Áreas de Proteção Ambiental (APAs):
Áreas de Proteção Ambiental são extensões de terras públicas ou privadas
consideradas como áreas de interesse para preservação dos recursos ambientais
(fauna, flora, solo e recursos hídricos).
Uma APA pode ter apenas uso sustentável, ou seja, seu acesso, ocupação e
exploração devem ser controlados para não prejudicar o seu ecossistema
Nas APA’s, programas de proteção à vida silvestre podem ser implantados sem haver
necessidade de desapropriação de terras, cabendo aos órgãos governamentais a
fiscalização da ocupação e exploração dessas áreas.

Na Zona Sul de São Paulo existem duas APAs: Bororé-Colônia e
Capivari-Monos. Esta última completou 10 anos de fundação em 2011,
ano em que Bororé-Colônia fez 5 anos de existência.
As APAs possuem um Conselho Gestor com participantes da sociedade
civil em igual número dos participantes do setor Público. São um canal
aberto aos cidadãos que residem ou possuem negócios nas respectivas
áreas, para influir nas decisões e providências relativas à comunidade
e ao meio ambiente.
Parelheiros:
Nas minhas andanças pela Zona Sul, passar em Parelheiros virou quase
obrigatório. Trata-se de um bairro de enorme importância estratégica
para a cidade de São Paulo, pois é um verdadeiro portal das águas.
Segundo o site da Prefeitura,
“Atualmente tem elevado índice pluviométrico e mais baixa temperatura no
inverno, com geadas frequentes. É a área mais preservada da capital com
remanescente de Mata Atlântica (62,4%) e reflorestamento de cerca de 4% (pinus,
eucaliptos). Inclui parte da Bacia Hidrográfica das represas Guarapiranga e Billings.”

Paradoxalmente, é a região de poder aquisitivo mais baixo da cidade.
Tem área de 353,5 km2, a maior parte coberta por reservas ambientais
de Mata Atlântica. Ali estão as duas aldeias indígenas guaranis que já
comentei, Tenandê-Porã e Krukutu, e, como vimos, a região foi sede
da primeira imigração alemã no estado (1829).
Uma curiosidade sobre a origem do nome do bairro, Parelheiros,
antigamente conhecido como Santa Cruz (nome de sua Paróquia):
“O lugar recebeu esse nome (Parelheiros) devido às diversas corridas de cavalos
(parelhas) entre os alemães e os brasileiros. Antes era conhecido como Santa Cruz,
porque existia uma cruz no local, colocada por um devoto chamado Amaro de Pontes.”
Fonte:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/abastecimento
/agricultura_limpa/dados_da_regiao/index.php?p=22794
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À esquerda, a centenária Igreja de Parelheiros, no centro do bairro. Ao lado da igreja há
uma escultura, onde se lê: Paróquia Santa Cruz - Marco do Centenário (1898 - 1998) - Ao Rei
dos séculos, Imortal e Senhor, temor, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.

APA Capivari-Monos:
A APA Capivari-Monos é a primeira APA Municipal, tendo sido criada em
2001, com uma área de 251 km², equivalente a 16,6% do território da
cidade de São Paulo. Ela deve seu nome aos Rios Capivari e Monos,
últimos rios não poluídos da cidade de São Paulo.
“A APA Capivari-Monos localiza-se no extremo Sul da cidade, na área de Proteção
aos Mananciais, abrangendo 75% do território da Subprefeitura de Parelheiros. Além
disso, integra as Reservas da Biosfera da Mata Atlântica e do Cinturão Verde da
Cidade de São Paulo. A gestão da APA é feita pelo Conselho Gestor, formado por 10
representantes do Poder Público e 10 representantes da sociedade civil, de modo a
retratar a diversidade social existente.
A região possui indicadores sociais alarmantes, apresentando um dos mais baixos IDH
do município. E neste sentido, o desafio consiste em aliar a proteção da
biodiversidade e dos recursos naturais à melhoria da qualidade de vida da população
local. O turismo, bem planejado, configura-se em uma alternativa econômica
potencialmente capaz de gerar emprego e renda e contribuir para a proteção
ambiental, o que explica a sua importância para a APA.”
fonte:www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao
/apa_capivarimonos/index.php?p=3342

Trecho do Rio Capivari, na
zona sul da cidade
de São Paulo
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APA Bororé-Colônia:
A APA Bororé-Colônia, criada em 2006, possui uma área de 90 km², onde
vivem cerca de 40 mil habitantes, alguns deles em situação precária,
ocupando loteamentos irregulares.
“A Área de Proteção Ambiental Municipal do Bororé-Colônia está localizada no
extremo sul do município e abrange porções das Subprefeituras da Capela do Socorro
(Bairros do Bororé e parte do Varginha) e de Parelheiros (Bairro da Colônia Paulista e
Itaim).
Seus objetivos principais são:
1.A proteção da Represa Billings, inclusive no que se refere ao Braço Taquacetuba,
aonde a SABESP capta água para o abastecimento da Capital;
2.A proteção da Península do Bororé, visando a manutenção de suas características
rurais;
3.A proteção da fauna e flora remanescente;
4.As cabeceiras dos Ribeirões Bororé e Taquacetuba;
5.Promover a melhoria da qualidade de vida da população local, através de
alternativas econômica e ambientalmente sustentáveis;
6.Proteger o Patrimônio Histórico e Cultural da área;
7.Impedir o avanço da expansão urbana na Área de Proteção aos Mananciais e
servir como área tampão entre a mancha urbana e a já implantada APA Municipal
Capivari-Monos”
fonte:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/ap
a_bororecolonia/index.php?p=173

Algumas paisagens da APA Bororé-Colônia:

Tucano na Aldeia Krucutu, comendo uma
mistura de banana, maçã e outras frutas,
preparada pelo escritor Olívio Jekupé
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Garça na margem da Represa Billings,
próxima ao atracadouro da 1a balsa,
que leva à Ilha do Bororé
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O trecho sul do Rodoanel:
O Trecho Sul do Rodoanel, com extensão de 57 km (a obra completa
terá cerca de 170 km), chega até o sistema Anchieta-Imigrantes, e tem
por objetivo facilitar o transporte e o escoamento de cargas pelo Porto
de Santos.
Não questiono a necessidade dessa grande obra, bem como outras que
vão sendo construídas para dar vazão ao trânsito da cidade. Não são as
obras que estão erradas, e sim o princípio que as fundamenta
(prioridade aos veículos automotores como meio preferencial de
transporte, com ênfase no transporte individual e não no coletivo).
Segundo o Dersa, os objetivos da obra são:
-Ordenar o tráfego de transposição da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo)
separando-o dos fluxos internos e aliviando o sistema viário metropolitano;
-Hierarquizar e estruturar o transporte de passageiros e cargas na RMSP;
-Servir de alternativa para fluxos de longa distância;
-Permitir a integração intermodal do transporte de cargas, articulado com o
Ferroanel e com Centros Logísticos Integrados.

Porém, como a rodovia atravessa a região de mananciais (Billings e
Guarapiranga), os ecologistas alertaram intensamente para a
possibilidade de contaminação e assoreamento das represas, e para
as consequências do desmatamento, com impacto no clima e ameaças
para a vida silvestre.
Problemas semelhantes pairam agora sobre o trecho Norte do
Rodoanel, o próximo a ser construído.

A motoserra trabalhou
bastante na construção do
trecho sul do Rodoanel
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As compensações do Rodoanel:
O Rodoanel, passando sobre a Região Sul da cidade e municípios
vizinhos, causou a derrubada de 212 ha de árvores, com grande
impacto ambiental. Como compensação, comprometeu-se a uma
série de ações, conforme consta do Relatório Ambiental. Vamos
destacar alguns trechos desse Relatório.
- Apoio às unidades de conservação:
Como um mecanismo de compensação, esta medida prevê a criação de quatro
unidades de conservação na cidade de São Paulo, numa área total de 1.241 ha, em
fase de desapropriação:
Itaim (462 ha); Varginha (378 ha); Bororé (185 ha) e Jaceguava (216ha).
- Reflorestamento (TCRA 003/2006):
Apesar do atraso no início do plantio, este programa, que prevê o plantio
compensatório de 1.016 hectares com 2.540.000 mudas de espécies nativas, já
resultou no plantio de 100 ha, sendo que o plantio de mais 200 ha deverá ocorrer até
o final do junho/2009. Até março/2010 a área total reflorestada será de 1.100 ha,
superior ao exigido. Após o plantio o Dersa se compromete a garantir o
desenvolvimento das mudas plantadas por um período de 24 meses.
...
Esta é a primeira obra rodoviária com cultura ambiental incorporada na fase de
construção. Pela primeira vez, o desempenho ambiental condiciona o pagamento
das empreiteiras. Este modelo, que tem demonstrado resultados ambientais
importantes, está sendo difundido em outras obras, como nas ampliações da
Marginal Tietê e da Jacu-Pêssego. Vale destacar que a compensação associada a
criação de novos parques e o reflorestamento de novas áreas representam um
acréscimo de 15 vezes da área que foi suprimida.”

Trecho do
Rodoanel na
Zona Sul de
São Paulo
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Eles só querem vender:
Nossa sociedade prioriza o transporte individual. A cada dia, centenas
de carros novos entram em circulação em São Paulo (em abril de 2011
foram 22.158 automóveis novos — média de 738 por dia).
Esse é um dos resultados de uma cultura onde o carro é sinal de status;
andar de ônibus, trem ou metrô é simplesmente descartado, sob o
argumento de que o transporte coletivo não é bom.
E não é mesmo. Acontece que a frota de automóveis da cidade de São
Paulo registrados em junho de 2011 é de 5.162.122 veículos — sem
contar motos, ônibus, microônibus, caminhões, caminhonetes e
utilitários. Se colocarmos todos esses carros em fila, teremos quase
13.000 km de extensão, e isso considerando apenas carros pequenos
(2,5 m de comprimento). Esse número é MAIOR QUE O TRIPLO DA
DISTÂNCIA DE PORTO ALEGRE A MANAUS (que é de 4.260 km).
Vejamos um retrospecto de 3 anos, de acordo com dados do DETRAN
de São Paulo:
Ano
Junho/2008
Junho/2009
Junho/2010
Junho/2011

Nº de automóveis na cidade de São Paulo
4.630.437
4.857.880
5.042.679
5.162.122

Portanto, houve um aumento de 531.685 carros na cidade, entre
junho/2008 e junho/2011; se dividirmos esse valor por 3, obteremos o
valor 177.228, que é a média do nº de automóveis que entraram
anualmente nas vias da cidade, nesse período.
Ou seja, quase 180 mil automóveis novos nas ruas da cidade a cada ano
— sem contar ônibus, caminhões, caminhonetes, motos e utilitários.
Já pensaram o que isso significa em matéria de poluição do ar,
congestionamentos, consumo maior de combustível, stress dos
motoristas, qualidade de vida de todos nós?
Mas, neste exato momento, equipes inteiras de marketing e
propaganda no mundo inteiro, estão trabalhando avidamente para
“sugerir” que compremos um carro novo.
Primeiro eles mostram que nosso automóvel (se é que o temos) está
ultrapassado em itens como conforto, beleza, potência, etc. Depois
relacionam o novo produto com status, liberdade, mulheres bonitas.
As propagandas manipulam sagazmente nosso mundo emocional,
induzindo-nos a... comprar.
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Eles só querem vender, mais e mais. Obviamente, é uma posição que
só vê os interesses imediatos da indústria.
Não vêem (não querem ver) que em cinco anos poderemos ter quase
um milhão de automóveis a mais, ajudando a entupir o trânsito da
cidade e jogar toneladas de gases poluentes no ar, em que pesem as
inovações tecnológicas obrigatoriamente incorporadas aos veículos,
que têm reduzido a emissão individual.
A meu ver falhamos como sociedade, por falta de uma reflexão mais
profunda do nosso papel no Planeta Terra; parece que estamos aqui só
para adquirir bens; para nós, a felicidade é uma aquisição, um bem de
consumo.
Com essa visão, acabamos com os rios, eliminando a possibilidade do
transporte fluvial; extinguimos os bondes e quase liquidamos com os
trens, fazendo do veículo automotor o principal meio de transporte;
demos toda prioridade ao transporte individual. O grande sonho é o
automóvel para cada membro da família. A humanidade demorou
milhares de anos, mas finalmente conseguiu fazer lançamentos
imobiliários com 4 ou até 5 vagas na garagem por apartamento...
O grande fator de transformação é a mudança de atitude dos
consumidores; nós é que precisamos descobrir um estado de
consciência mais elevado, não predatório, sem entrar no espírito de
avidez por bens materiais que, geralmente, a publicidade dos meios
de comunicação nos desperta.
É uma questão de transformação individual, que, multiplicada por
muitos indivíduos, obrigará a criação de modelos sensatos de
consumo, a mudança de conceitos quanto à questão do transporte, a
priorizar a vida, o ar, as águas, a terra, as flores...
Mas não pode haver essa mudança de consciência individual enquanto
estivermos programados pelas propagandas. Por isso, é sempre bom
conhecer outras maneiras de se verem as coisas, como a que
Guimarães Rosa mostra no trecho abaixo:
Deus nos dá pessoas e coisas,
para aprendermos a alegria...
Depois, retoma coisas e pessoas
para ver se já somos capazes da alegria sozinhos...
Essa... a alegria que ele quer
João Guimarães Rosa

130

Conhecendo a Zona Sul de São Paulo

Individual ou coletivo?
A edição nº 854 do Jornal do Ônibus, de 21/07/2011 a 31/07/2011
(afixado em todos os coletivos da cidade), dizia:
INDIVIDUAL OU COLETIVO?
"127 carros ou um ônibus biarticulado transportam 190 pessoas.
Quem usa transporte coletivo contribui para uma cidade melhor.”

Enquanto o poder público ensaia tímidas campanhas que aconselham
as pessoas a deixarem o carro em casa, a capa da Veja São Paulo de
27/07/2011 traz uma imagem assustadora da poluição no bairro de
Moema, no dia 16/07/2011, em matéria intitulada “ESTE É O AR QUE
VOCÊ RESPIRA”.

Foto de capa da revista, mostrando o
estrago feito pelas milhares de
toneladas de gases poluentes lançadas
ao ar diariamente

Segundo a revista, o maior vilão na cidade de São Paulo é a frota de
carros de passeio, responsável por 58,1% das emissões de gases.
Esse é o resultado de décadas de incentivo ao transporte automotor,
com ênfase no individual e não coletivo. Mas é ingenuidade supor que
as pessoas vão deixar o carro em casa, quando o transporte coletivo é
caro, desconfortável, ineficiente e superlotado.
As grandes obras viárias
Frequentemente vemos inaugurações
de fantásticas obras viárias, saudadas
com grande alarde, para melhorar
escoamento do trânsito.
Como a Ponte Estaiada sobre o Rio
Tietê, para acesso à Av. Marginal rumo à
Castelo Branco, inaugurada em julho
de 2011.
Essa obra custou R$ 85 milhões.
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Estamos cansados de saber que obras como essa aliviam apenas
temporariamente o trânsito, pois anualmente 180 mil novos
automóveis entram em circulação em São Paulo. E assim será
enquanto não se der total prioridade ao transporte coletivo.
Como mudar?

Hoje em dia, ir a parques públicos de ônibus é considerado, na melhor
das hipóteses, uma excentricidade.
Mas não precisa ser assim para sempre. Se a Prefeitura criasse linhas
de ônibus para levar as pessoas gratuitamente aos parques, pelo
menos nos fins de semana, estaria estimulando de fato as pessoas a
deixarem o carro em casa, e contribuindo com o combate à poluição
do ar — com baixo custo.
Já seria um bom começo. Poderia, inclusive, conseguir patrocínio de
empresas de tecnologia limpa que desejem estimular o respeito ao
meio ambiente.
Como cidadãos e consumidores nós temos o poder de mudar as coisas,
mas antes de tudo nós mesmos temos que mudar. O que não é fácil,
pois a propaganda está constantemente nos dizendo o que fazer, vestir
e comprar.
Conhecer outras maneiras de pensar pode nos ajudar a ter uma
autopercepção, vendo as coisas por outros ângulos. Por exemplo:
Sabemos que a economia mundial tem vivido grandes sobressaltos
desde o maior colapso de crédito da história do capitalismo (em 2008,
nos Estados Unidos). As consequências dessa crise continuam
abalando os mercados de todo o mundo. Isso poderá mudar o perfil do
consumidor, levando-o a abandonar o supérfluo e consumir apenas o
necessário, mantendo um estilo de vida mais despojado.
Mas essa seria uma mudança levada a efeito pelo medo, pelas
condições externas que se tornaram adversas; não se trata aí de uma
mudança duradoura.
Uma transformação genuína seria de dentro para fora: amamos o
Planeta Terra e não queremos exaurir seus recursos nem envenenar os
rios, ares e mares; queremos ter tempo livre para ir aos bosques e
represas, para celebrar a Vida como parte integrante da Natureza;
queremos redescobrir a poesia, a amizade e a solidariedade...
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Simplicidade voluntária:
A expressão “simplicidade voluntária” (ou “vida simples”) surgiu com
o escritor americano Duane Elgin, em seu livro “Simplicidade
Voluntária”, escrito em 1981.
Não li o livro, mas simpatizo com a causa. Encontrei algumas boas
resenhas do livro na Internet:
“O livro nos faz refletir acerca da sociedade de consumo, do que estamos fazendo
com o planeta e nos faz questionar se vale a pena experienciarmos os fugazes
prazeres que obtemos quando realizamos o ato de consumir quando isso
compromete seriamente o estado do planeta para as gerações presentes e futuras.
O autor defende que a opção pela simplicidade deve se dar num processo lento e
gradual para que seja duradouro e acredita que essa mudança está intimamente
relacionada com um crescimento espiritual.
Dentre os diversos atos que demonstram a opção pela simplicidade, pode-se
destacar a opção de trocar o carro pelo transporte público, pela bicicleta ou por
andar a pé; a doação de tudo aquilo que não se usa há mais de um ano; utilização de
roupas e objetos até seu desgaste; optar por roupas e objetos que não sigam
modismos; investir tempo em uma prática espiritual; direcionar recursos para
cursos que promovam um aprimoramento pessoal; opção por um estilo de vida
saudável, com alimentação mais natural e prática de atividade física. ”
fonte:
http://pt.shvoong.com/humanities/1767608-simplicidade-volunt%C3%A1ria/#ixzz1RELr13yG

Portanto, foi precisamente na pátria do consumo que surgiu uma posição
clara com respeito aos males do consumismo:
“A vida simples defendida no livro não se confunde e não é viver uma vida de
pobreza, que é prejudicial e degradante, ao passo que a vida simples é intencional
(lembre-se de que a simplicidade de que trata o livro é a voluntária) e fortalecedora.
Tampouco significa abrir mão do progresso, uma vez que busca tirar proveito das
tecnologias mais compatíveis com um modo de vida sustentável.
Também não significa um retorno ao ambiente bucólico, uma vez que é possível viver
uma vida simples onde quer que se esteja, até mesmo numa grande metrópole.
O novo desafio mundial consiste em adotar padrões ecológicos de vida, onde as
pessoas possam compartilhar interesses, ou seja, viver de modo não egoísta, e
menos orientado ao consumo e à posse de bens materiais.”
Fonte:
http://www.valoresreais.com/2010/07/11/resenha-simplicidade-voluntaria-de-duane-elgin/p

Trata-se de uma proposta não apenas de consumir menos e melhor
(direcionando sempre que possível à economia de recursos
energéticos e à preservação ecológica), mas principalmente com uma
percepção interior que ilumina claramente esse modo de proceder.
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Isso fica perfeitamente claro na continuação da resenha:
“A simplicidade voluntária requer uma mudança de mentalidade em relação ao
universo, considerando-o como um lar a ser preservado... o autor mostra que faz
toda a diferença a simplicidade ser voluntariamente escolhida, e utiliza o exemplo
de duas pessoas que usam a bicicleta para ir ao trabalho, para economizar
combustível.
A primeira usa a bicicleta para se exercitar fisicamente, ter contato com a natureza
e poupar energia. Ela teria a possibilidade de usar o carro, mas opta pela bicicleta, e
sente grande satisfação em optar por esse meio.
Já a segunda pessoa vai de bicicleta ao trabalho porque não tem condições de
comprar o carro. Ela anseia por ter um carro, e fica ressentida toda vez que tem que
ir e voltar do trabalho de bicicleta. ”
fonte:
http://www.valoresreais.com/2010/07/11/resenha-simplicidade-voluntaria-de-duane-elgin/

Precisamos ter a mente aberta a novas idéias, percepções e práticas,
analisando-as sem preconceitos e adotando-as na vida cotidiana, se as
considerarmos válidas e oportunas.
Entenda-se que não sou contra o uso do automóvel; apenas não vejo
sentido em priorizá-lo como meio de transporte, pois os problemas
causados pela superlotação das vias, ruído ambiental e
principalmente poluição do ar já passaram do limite.
Da mesma forma as televisões; para que duas ou três na mesma casa?
Hoje em dia a tendência é cada membro da família ter seu carro, sua
garagem, sua TV e seu próprio micro conectado à Internet. Isso
esfacela completamente o diálogo familiar e mantém as pessoas num
mundo de ficção, embaladas pelo doce sonho do consumo.
Acredito que a televisão deve ser utilizada de modo muito seletivo,
pois boa parte de nossos pensamentos consiste de reproduções
automáticas de comportamentos “plantados” pela cultura do
consumo e outras formas de dominação psicológica.
Nosso modo de ser, vestir, comer e até pensar fica limitado a esses
conteúdos e influências.
E é exatamente isso o que eles querem. Quem? a maioria das empresas
que financiam os programas, pagando anúncios caríssimos.
Guiados pela ambição, nós, moradores do Planeta Terra, vemos
apenas nossos interesses imediatos.
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Há mais de dois séculos os processos industriais geram riquezas
incalculáveis à custa da poluição impiedosa da terra, água e ar; e só
quando se chegou a um ponto de perigo iminente à sobrevivência
humana é que, a duras penas, assinaram-se tímidos acordos para
diminuir as emissões de poluentes.
A indústria do plástico e seus derivados construiu fortunas entupindo o
planeta de produtos não biodegradáveis, e agora, vendo o estrago
ambiental, começa-se a restringir o uso desse material, começando
pela progressiva extinção das sacolinhas plásticas dos supermercados;
obviamente uma medida paliativa, que não toca a raiz do problema.
O poder econômico está sempre nos dizendo o que fazer, através da
propaganda; uma nova consciência dos consumidores, ao contrário, é
que deverá ditar o comportamento do poder econômico. Mas esta não
surgirá enquanto nossa mente for apenas o resultado dos conteúdos
ideológicos e existenciais disseminados pelos meios de comunicação.
Até hoje o homem tem demonstrado sobejamente que seu interesse
primordial é nas riquezas materiais; preocupações sociais e
ambientais vêm depois, se vierem.
A humanidade não sabe o que faz.
Quando Jesus disse “Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem”,
creio que se referia a nós também.
A Carta da Terra:
Nós e todas as espécies vivas somos passageiros numa viagem chamada
Vida, num planeta chamado Terra, que está girando pelo espaço a 30
quilômetros por segundo.
Trinta quilômetros por segundo! parece que perdemos de vista a
maravilha que é essa grande aventura.
Não estamos aqui para dominar sobre a Terra e submeter todas as
espécies, nem para explorar até a exaustão seus recursos em nome de
um progresso devorador e suicida; juntamente com todos os seres
vivos, estamos compartilhando as belezas da Terra, suas águas, seu ar,
seus frutos e flores.
A humanidade, liberando-se mui gradualmente de seu egocentrismo
predatório produziu, no alvorecer do século XXI, um documento
fundamental, embora geralmente pouco conhecido, chamado Carta
da Terra, cuja idéia surgiu a partir da ECO 92 (ou Rio 92).
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“O que é a Carta da Terra?
A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a
construção, no século 21, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. É
uma visão de esperança e um chamado à ação.
Ela é resultado de uma década de diálogo intercultural, em torno de objetivos
comuns e valores compartilhados. O projeto da Carta da Terra começou como uma
iniciativa das Nações Unidas, mas se desenvolveu e finalizou como uma iniciativa
global da sociedade civil.
Em 2000 a Comissão da Carta da Terra, uma entidade internacional independente,
concluiu e divulgou o documento como a carta dos povos.
A redação da Carta da Terra envolveu o mais inclusivo e participativo processo
associado à criação de uma declaração internacional.
Esse processo é a fonte básica de sua legitimidade como um marco de guia ético.
A legitimidade do documento foi fortalecida pela adesão de mais de 4.500
organizações, incluindo vários organismos governamentais e organizações
internacionais.
À luz desta legitimidade, um crescente número de juristas internacionais reconhece
que a Carta da Terra está adquirindo um status de lei branca (“soft law”).
Leis brancas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos são consideradas
como moralmente (mas não juridicamente) obrigatórias para os Governos de
Estado, que aceitam subscrevê-las e adotá-las, e muitas vezes servem de base para o
desenvolvimento de uma lei stritu senso (hard law).”
fonte:
http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/what_is.html

Vamos reproduzir alguns trechos desse documento de grande
sensibilidade e altamente significativo.
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CARTA DA TERRA
PREÂMBULO
A humanidade é parte de um vasto universo em evolução... A Terra, nosso lar, está
viva com uma comunidade de vida única.
*****
A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade
dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos seus sistemas
ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar
limpo.
*****
O meio ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum de
todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever
sagrado.
*****
A Situação Global
Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação
ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades
estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos
equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a
pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande
sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem
sobrecarregado os sistemas ecológico e social.
*****
Desafios Para o Futuro
São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de
vida. Devemos entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o
desenvolvimento humano será primariamente voltado a SER mais, não a TER mais.
*****
Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir
nossos impactos ao meio ambiente.
*****
Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bemestar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos.
*****
O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido
quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da
vida...

PRINCÍPIOS
I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA
Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade; reconhecer que todos os seres são
interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua utilidade
para os seres humanos.
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Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.
*****
Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais vem o
dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger os direitos das
pessoas.
*****
Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações;
reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas
necessidades das gerações futuras.
II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA
Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial
preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a
vida.
*****
Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçadas; impedir a poluição
de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento de substâncias
radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.
*****
Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades
regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário.
*****
Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e
garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos.
*****
Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual em
todas as culturas que contribuam para a proteção ambiental e o bem-estar humano.
III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA
Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental; prover cada ser
humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência sustentável, e
proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos aqueles que não são capazes
de manter-se por conta própria.
*****
Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que sofrem, e
permitir-lhes desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações; assegurar
os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda violência contra
elas.
*****
Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida
econômica, política, civil, social e cultural como parceiras plenas e paritárias,
tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias.
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Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras e
recursos, assim como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida.
IV.DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ
Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios
ambientes, e atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde
possam ser cumpridas mais efetivamente.
*****
Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas que
lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável.
*****
Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência
sustentável; tratar todos os seres vivos com respeito e consideração; evitar ou
eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não visadas.
*****
Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz; Reconhecer que a paz é a
plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, outras
culturas, outras vidas, com a Terra e com a totalidade maior da qual somos parte.
O CAMINHO ADIANTE
“Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo
começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir
esta promessa, temos que nos comprometer a adotar e promover os valores e
objetivos da Carta.
Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de
interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e
aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável aos níveis local,
nacional, regional e global.
Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, e diferentes culturas
encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta visão. Devemos
aprofundar expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra, porque temos
muito que aprender a partir da busca iminente e conjunta por verdade e sabedoria.
A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar
escolhas difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a
diversidade com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivos
de curto prazo com metas de longo prazo.
... A parceria entre governo, sociedade civil e empresas é essencial para uma
governabilidade efetiva.”

“Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova
reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a
sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz, e
a alegre celebração da vida.”
139

José Carlos Corrêa Cavalcanti

Para refletir:
Carta do Cacique Mutua a todos os povos da Terra
“O Sol me acordou dançando no meu rosto. Pela manhã, atravessou a palha
da oca e brincou com meus olhos sonolentos.
O irmão Vento, mensageiro do Grande Espírito, soprou meu nome, fazendo
tremer as folhas das plantas lá fora.
Eu sou Mutua, cacique da aldeia dos Xavantes. Na nossa língua, Xingu quer
dizer água boa, água limpa. É o nome do nosso rio sagrado.
Como guiso da serpente, o Vento anunciou perigo. Meu coração pesou como
jaca madura, a garganta pediu saliva. Eu ouvi. O Grande Espírito da floresta
estava bravo.
Xingu banha toda a floresta com a água da vida. Ele traz alegria e sorriso no
rosto dos curumins da aldeia. Xingu traz alimento para nossa tribo.
Mas hoje nosso povo está triste. Xingu recebeu sentença de morte. Os
caciques dos homens brancos vão matar nosso rio.
O lamento do Vento diz que logo vem uma tal de usina para nossa terra. O
nome dela é Belo Monte. No vilarejo de Altamira, vão construir a barragem.
Vão tirar um monte de terra, mais do que fizeram lá longe, no canal do
Panamá.
Enquanto inundam a floresta de um lado, prendem a água de outro. Xingu vai
correr mais devagar. A floresta vai secar em volta. Os animais vão morrer. Vai
diminuir a desova dos peixes. E se sobrar vida, ficará triste como o índio.
Como uma grande serpente prateada, Xingu desliza pelo Pará e Mato Grosso,
refrescando toda a floresta. Xingu vai longe desembocar no Rio Amazonas e
alimentar outros povos distantes.
Se o rio morre, a gente também morre, os animais, a floresta, a roça, o peixe
tudo morre. Aprendi isso com meu pai, o grande cacique Aritana, que me
ensinou como fincar o peixe na água, usando a flecha, para servir nosso
alimento.
Se Xingu morre, o curumim do futuro dormirá para sempre no passado,
levando o canto da sabedoria do nosso povo para o fundo das águas de
sangue.
Hoje pela manhã, o Vento me levou para a floresta. O Espírito do Vento é
apressado, tem de correr mundo, soprar o saber da alma da Natureza nos
ouvidos dos outros pajés. Mas o homem branco está surdo e há muito tempo
não ouve mais o Vento.
Eu falei com a Floresta, com o Vento, com o Céu e com o Xingu. Entendo a
língua da arara, da onça, do macaco, do tamanduá, da anta e do tatu. O Sol,
a Lua e a Terra são sagrados para nós.
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Quando um índio nasce, ele se torna parte da Mãe Natureza. Nossos
antepassados, muitos que partiram pela mão do homem branco, são
sagrados para o meu povo.
É verdade que, depois que homem branco chegou, o homem vermelho nunca
mais foi o mesmo. Ele trouxe o espírito da doença, a gripe que matou nosso
povo. E o espírito da ganância que roubou nossas árvores e matou nossos
bichos.
No passado, já fomos milhões. Hoje, somos somente cinco mil índios à beira
do Xingu, não sei por quanto tempo.
Na roça, ainda conseguimos plantar a mandioca, que é nosso principal
alimento, junto com o peixe. Com ela, a gente faz o beiju. Conta a história
que Mandioca nasceu do corpo branco de uma linda indiazinha, enterrada
numa oca, por causa das lágrimas de saudades dos seus pais caídas na terra
que a guardava.
O Sol me acordou dançando no meu rosto. E o Vento trouxe o clamor do rio
que está bravo. Sou corajoso guerreiro, não temo nada. Caminharei sobre
jacarés, enfrentarei o abraço de morte da jiboia e as garras terríveis da
suçuarana. Por cima de todas as coisas pularei, se quiserem me segurar. Os
espíritos têm sentimentos e não gostam de muito esperar.
Eu aprendi desde pequeno a falar com o Grande Espírito da floresta. Foi num
dia de chuva, quando corria sozinho dentro da mata, e senti cócegas nos pés
quando pisei as sementes de castanha do chão. O meu arco e flecha seguiam
a caça, enquanto eu mesmo era caçado pelas sombras dos seres mágicos da
floresta.
O espírito do Gavião Real agora aparece rodopiando com suas grandes asas
no céu. Com um grito agudo perguntou:
“Quem foi o primeiro a ferir o corpo de Xingu?”
Meu coração apertado como a polpa do pequi não tem coragem de dizer que
foi o representante do reino dos homens. O espírito do Gavião Real diz que se
a artéria do Xingu for rompida por causa da barragem, a ira do rio se
espalhará por toda a terra como sangue e seu cheiro será o da morte.
O Sol me acordou brincando no meu rosto. O dia se abriu e me perguntou da
vida do rio. Se matarem o Xingu, todos veremos o alimento virar areia.
A ave de cabeça majestosa me atraiu para a reunião dos espíritos sagrados na
floresta. Pisando as folhas velhas do chão com cuidado, pois a terra está
grávida, segui a trilha do rio Xingu.
Lembrei que, antes, a gente ia para a cidade e no caminho eu só via árvores.
Agora, o madeireiro e o fazendeiro espremeram o índio perto do rio com o
cultivo de pastos para boi e plantações mergulhadas no veneno.
A terra está estragada. Depois de matar a nossa floresta, nossos animais,
sujar nossos rios e derrubar nossas árvores, querem matar Xingu.
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O Sol me acordou brincando no meu rosto. E no caminho do rio passei pela
Grande Árvore e uma seiva vermelha deslizava pelo seu nódulo.
“Quem arrancou a pele da nossa mãe?” gemeu a velha senhora num
sentimento profundo de dor.
As palavras faltaram na minha boca. Não tinha como explicar o mal que
trarão à terra.
“Leve a nossa voz para os quatro cantos do mundo” — clamou — “O Vento
ligeiro soprará até as conchas dos ouvidos amigos” — ventilou por último,
usando a língua antiga, enquanto as folhas no alto se debatiam.
Nosso povo tentou gritar contra os negócios dos homens. Levamos nossa
gente para falar com cacique dos brancos. Nossos caciques do Xingu
viajaram preocupados e revoltados para Brasília.
Eu estava lá, e vi tudo acontecer.
Os caciques caraíbas se escondem. Não querem olhar direto nos nossos
olhos. Eles dizem que nos consultaram, mas ninguém foi ouvido.
O homem branco devia saber que nada cresce se não prestar reverência à
vida e à natureza. Tudo que acontecer aqui vai voar com o Vento que não tem
fronteiras. Recairá um dia em calor e sofrimento para outros povos distantes
do mundo.
O tempo da verdade chegou e existe missão em cada estrela que brilha nas
ondas do Rio Xingu. Pronta para desvendar seus mistérios, tanto no mundo
dos homens como na natureza.
Eu sou o cacique Mutua e esta é minha palavra! Esta é minha dança! E este é o
meu canto!
Porta-voz da nossa tradição, vamos nos fortalecer. Casa de Rezas, vamos nos
fortalecer. Bicho-Espírito, vamos nos fortalecer. Maracá, vamos nos
fortalecer. Vento, vamos nos fortalecer. Terra, vamos nos fortalecer.
Rio Xingu! Vamos nos fortalecer!
Leve minha mensagem nas suas ondas para todo o mundo: a terra é fonte de
toda vida, mas precisa de todos nós para dar vida e fazer tudo crescer.
Quando você avistar um reflexo mais brilhante nas águas de um rio, lago ou
mar, é a mensagem de lamento do Xingu clamando por viver.”
Cacique Mutua
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Rio Xingu

O Rio Xingu é um rio brasileiro que nasce no estado de Mato Grosso, segue pelo
estado do Pará e deságua próximo à foz do rio Amazonas. O rio tem
aproximadamente 1870 km de extensão.
Na região de sua cabeceira abriga o Parque Indígena do Xingu, o primeiro parque
indígena do Brasil, sendo a principal fonte de água e alimentos para uma população
de cerca de 4.500 índios que vivem no Parque. Está constantemente ameaçado pela
expansão da fronteira agrícola, com o consequente desmatamento na região de seus
principais formadores, que se encontram todos fora da área do Parque.
O rio Xingu é afluente do Amazonas, ficando à margem direita desse poderoso rio.
fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Xingu

143

Conhecendo a

ZONA SUL

de
São Paulo
José Carlos Corrêa Cavalcanti

