
A4 | Valor | Quarta-feira, 25 de março de 2020

B ra s i l

IMPACTOS DO

CORONAVÍRUS

I n f ra e st r u t u ra Com paralisia do trabalho legislativo,
texto poderia não passar por comissões do Senado

Votação direta em
plenário de marco de
saneamento vira opção

O senador Alessandro Vieira: proposta de induzir o investidor a fazer aportes de forma mais igualitária

JANE DE ARAÚJO/AGÊNCIA SENADO

Renan Truffi e Vandson Lima
De Brasília

Tratado como um dos projetos
prioritários do governo, o marco
legal do saneamento já tem seu pa-
recer concluído no Senado, nego-
ciações avançadas com a equipe
econômica, além de contar com a
boa vontade dos presidentes das
duas casas. O maior obstáculo, no
entanto, não é o conteúdo da pro-
posta, mas, sim, a paralisação dos
trabalhos legislativos devido à epi-
demia de coronavírus.

Tasso Jereissati (PSDB-CE), um
dos relatores da proposta no Se-
nado, tenta convencer a cúpula
da casa a levar o tema direto para
o plenário, sem a necessidade de
votação nas comissões. Isso por-
que o Sistema de Deliberação Re-
mota (SDR), o chamado “plená -
rio virtual”, ainda não foi testado
para comissões mistas ou temáti-
cas, o que tem sido um obstáculo
para a retomada dos trabalhos
em colegiados como a Comissão

de Constituição e Justiça (CCJ).
Tasso deve conversar nesta se-

mana com o vice-presidente do
Senado, Antonio Anastasia (PSD-
MG) e sugerir que a Mesa Diretora
avoque o marco legal direto para
o plenário da casa, sem a aprecia-
ção das comissões de Meio Am-
biente e Infraestrutura, que seria
o trâmite natural da proposta.

Como Anastasia e Tasso têm
uma boa relação, a tendência é
que o vice-presidente consulte os
líderes partidários para sentir se
há algum tipo de objeção. Isso
porque, entre a cúpula do Parla-
mento, a avaliação é que o plená-
rio virtual deve apreciar apenas
temas consensuais neste momen-
to. Neste sentido, o desafio seria
convencer parlamentares do PT e
da oposição, que têm se posicio-
nado contra a abertura desse mer-
cado para a iniciativa privada.

O Va l o r teve acesso ao relató-
rio do senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE), designado para
a análise da matéria na Comissão
de Meio Ambiente do Senado.
Duas mudanças já estão previs-
tas e foram acordadas com o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, e sua equipe.

Embrapii tem 1o financiamento sob
novo modelo de combate a doença
Fabio Graner
De Brasília

A Empresa Brasileira de Pesqui-
sa e Inovação Industrial (Embra -
pii) iniciou o primeiro projeto de
financiamento em pesquisa e de-
senvolvimento sob as novas regras
definidas para o período de com-
bate aos efeitos do coronavírus. O
Instituto Eldorado, uma das uni-
dades vinculadas à estatal, desen-
volverá junto com a empresa Brai -
le equipamento para auxiliar o tra-
tamento dos pacientes que sofrem
de insuficiência respiratória agu-
da, condição apresentada em ca-
sos graves da covid-19.

A Embrapii entrará com 50% do
projeto, estimado em R$ 2,3 mi-
lhões. Pelo modelo, os recursos
não precisarão ser reembolsados.
“O Eldorado será responsável pela
coordenação do desenvolvimento
dos componentes eletrônicos e
computacionais, enquanto a em-
presa produzirá a mecânica e os in-
sumos descartáveis utilizados no
e q u i p a m e n t o”, informa.

Dentro do esforço contra os efei-
tos do coronavírus, ela alterou seu
modelo, antes limitado a aportes
de no máximo um terço dos valores
dos projetos. Agora, não há mais li-
mite formal. A ideia é atrair mais
empresas para rapidamente gera-

rem produtos contra a pandemia.
“O Brasil precisa muito de respi-

radores, por exemplo. A gente po-
de financiar projetos nessa área”,
disse o diretor da Embrapii José
Gordon. Segundo ele, a estatal tem
até R$ 40 milhões para atuar nes-
ses projetos e pode aumentar o
montante a depender de negocia-
ções com órgãos do governo, co-
mo o Ministério da Saúde.

Gordon explicou que a ideia é
que os projetos sejam executados
rapidamente, operando em mui-
tos casos com “engenharia rever-
s a” de produtos que existem não
são feitos no Brasil, fomentando
startups na área de diagnósticos.

Ministério mapeia unidades vazias do Minha
Casa que podem ser usadas para quarentena
Edna Simão
De Brasília

O Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) está fazen-
do o mapeamento das unidades
do programa Minha Casa, Minha
Vida (MCMV) que estão vazias em
todo o país e que podem ser usa-
das para quarentena fora de hospi-
tais. Por enquanto, a informação
do MDR é que há cerca de 7 mil
imóveis desocupados nos Estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro -
locais onde há mais casos de casos
confirmados e de mortos no país.

Na semana passada, o minis-
tro do Desenvolvimento Regio-

nal, Rogério Marinho, informou
que sua pasta colocaria à disposi-
ção do Ministério da Saúde, se
houver necessidade de espaços
para quarentena fora dos hospi-
tais, unidades não ocupadas do
MCMV. Na ocasião, ele disse ain-
da que serão analisados alguns
fundos para auxiliar regiões mais
fragilizadas, como Norte e Nor-
deste e que a Defesa Civil estará
mobilizada com o Ministério da
Saúde para informar população.

O levantamento das unidades
desocupadas do programa está
sendo feito in loco e conforme a
demanda. O MDR explicou que
estão sendo avaliadas as condi-

ções da obra porque algumas re-
sidências, apesar de prontas ou
quase finalizadas, podem ter ca-
racterísticas que não favoreçam a
utilização. Por isso, essa avaliação
será feita em conjunto com o Mi-
nistério da Saúde. O MDR infor-
mou ainda que cada empreendi-
mento tem uma particularidade
e é preciso uma análise sobre se
ele está adequado — com ligação
de água e luz, por exemplo, para o
recebimento de pessoas.

O MCMV foi lançado em mar-
ço de 2009 no governo do então
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Quanto maior a renda, me-
nor o subsídio do governo.

A primeira e mais importante
trata de uma espécie de “penali -
zação intermediária” para as em-
presas que não atingirem desem-
penho e metas. De acordo com
esse dispositivo, companhias
que não cumprirem indicadores
de qualidade no serviço de água
e esgoto ficam impedidas de fa-
zerem a distribuição de lucros e
dividendos entre seus quadros.

A medida seria uma forma de
tentar evitar a quebra do contra-
to, ou seja, busca corrigir proble-
mas antes de interromper os ser-
viços com determinada empresa.
“Você precisa induzir o investi-
dor para que ele introduza o in-
vestimento de forma mais iguali-
tária, ainda que tenham áreas
mais rentáveis do que outras. As-
sim a gente pode explicar para o
cidadão o que ele pode esperar e
o que pode ser cobrado [das em-
presas]”, explicou o relator.

A outra sugestão preparada
por Alessandro Vieira trata da in-
clusão obrigatória de conjuntos
sanitários no serviço de esgota-
mento prestado a zonas vulnerá-
veis. Nesse aspecto, o objetivo do
relator é garantir que, mesmos
nas áreas menos rentáveis, as em-

presas envolvidas no serviço te-
nham que entregar um equipa-
mento sanitário mínimo.

“É para você garantir acesso ao
esgotamento também nas comu-
nidades mais vulneráveis. O que a
experiência internacional apon-
ta? Quando você abre o sistema
[de saneamento] para o mercado,
você aumenta o volume de inves-
timentos e também a disponibili-
dade. Só que essa disponibilidade
acaba concentrada naquelas lo-
calidades em que a operação é
mais interessante comercialmen-
te. Isso acaba por deixar de lado
regiões hipossuficientes.”

Nas negociações, o senador pe-
diu que essas duas mudanças se-

jam incluídas também na norma-
tiva infralegal, quando a proposta
for, de fato, aprovada. A inclusão
seria uma forma de deixar mais
clara referências e obrigatorieda-
des nos termos de contratação. Se-
gundo Vieira, o Ministério da Eco-
nomia concordou com o pedido.

Como forma de evitar que o
texto tenha que retornar, nova-
mente, para a Câmara, o senador
também combinou com a equi-
pe de Guedes que essas mudan-
ças serão feitas por emendas de
redação. Na opinião dele, as su-
gestão não configuram como al-
teração de mérito e, por isso, não
precisam ser submetidas a uma
nova análise dos deputados.

Mesmo com a crise provocada
pela epidemia de coronavírus, o
marco legal do saneamento é
uma importante aposta do Minis-
tério da Economia para equilibrar
as contas públicas nos próximos
anos. De acordo com técnicos da
pasta, o projeto pode destravar in-
vestimentos de até R$ 700 bilhões
somente nesse setor.

O projeto também trata da rees-
truturação da Agência Nacional de
Águas (ANA), que terá de se ade-
quar às novas competências. Sobre
isso, o Ministério da Economia diz
que já foi instituído um grupo de
trabalho, mas as alterações regi-
mentais só poderão ser realizadas
após a promulgação do projeto.

‘Discutir reequilíbrio de contratos ainda é prematuro’
Daniel Rittner
De Brasília

O governo está aberto ao diálo-
go com as concessionárias para
discutir eventuais prejuízos de-
correntes da pandemia de coro-
navírus, mas ainda é muito pre-
maturo para avaliar reequilíbrios
econômico-financeiros dos con-
tratos, afirmou ao Va l o r a secre-
tária de Fomento, Planejamento e
Parcerias do Ministério da In-
fraestrutura, Natália Marcassa.

Segundo ela, o foco neste mo-
mento é garantir a manutenção
dos serviços essenciais, do modo

mais seguro possível, cumprindo
os protocolos da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). Em paralelo, o governo tem
agido “p r e v e n t i v a m e n t e” para
minimizar os efeitos negativos da
emergência sanitária no caixa das
empresas do setor e as agências
reguladoras vêm atuando “com
mais leveza e mais flexibilidade”.

Exemplos disso, diz Marcassa,
são o adiamento para dezembro
do pagamento da parcela anual
de outorga das operadoras priva-
das de aeroportos e o “waiver ”
até outubro da medição de can-
celamentos de voos para fins de

distribuição dos slots (horários
autorizados para pousos e deco-
lagens) das companhias aéreas.

“Com a experiência acumula-
da, hoje estamos tendo uma re-
gulação muito mais responsiva. É
não ficar à espera dos pedidos de
reequilíbrio e ter as agências
agindo preventivamente diante
dos efeitos que estão ocorrendo.”

Conforme o Va l o r mostrou na
edição de ontem, advogados na
área de infraestrutura e executi-
vos do setor — energia, rodovias,
aeroportos — já anteveem a ne-
cessidade de repactuações con-
tratuais quando a situação de

emergência sanitária acabar. Eles
apontam que, ao contrário da re-
cessão de 2015-2016, a queda
abrupta de demanda verificada
agora não constitui “risco do ne-
g ó c i o” e caracteriza “caso fortui-
t o” ou “evento de força maior”.

“Ainda é muito prematuro fa-
zer avaliações”, afirma a secretá-
ria. “Estamos falando de dimi-
nuição de uma semana, por en-
quanto, teremos que entender o
real impacto sobre a demanda.
Temos que avaliar com cautela.”

Marcassa enfatiza que os refle-
xos estão sentidos especialmente
no tráfego de passageiros (voos,

linhas interestaduais de ônibus,
trens turísticos) e bem menos no
transporte de cargas em geral.

Ela também afirma que o mi-
nistério ainda não trabalha com
um cenário de mudança no cro-
nograma de leilões do Programa
de Parcerias de Investimentos
(PPI) na área de transportes. Pro-
jetos importantes da carteira — a
relicitação da Rodovia Presidente
Dutra, a concessão da BR-381 em
Minas Gerais, a próxima rodada
de aeroportos — já cumpriram a
etapa de audiências públicas e es-
tão na fase de análise das contri-
buições. Tudo isso, segundo Mar-

cassa, que pode ser feito no es-
quema de teletrabalho e sem pre-
juízo do calendário. Da mesma
forma, o leilão da Ferrovia de In-
tegração Oeste-Leste (Fiol) está
aguardando um parecer do Tri-
bunal de Contas da União (TCU).

Para a secretária, não há que se
falar em postergação dos leilões
previstos para o restante de
2020, por causa de um suposto
prejuízo à concorrência e diante
do novo cenário de recessão glo-
bal. “Temos certeza de vamos sair
logo desta crise e haverá liquidez
grande no mundo atrás de inves-
timentos oportunos”, acredita.

Num país em emergência sanitária, acesso à agua é precário
Ana Conceição
De São Paulo

Num momento em que a saúde
pública volta aos holofotes e medi-
das de higiene são um dos principais
meios de combate ao coronavírus,
um levantamento mostra que o
acesso à agua e esgoto tratado conti-
nua a desejar — e muito — no Brasil.
Dados do Instituto Trata Brasil mos-
tram que menos de um terço (27)
das cem maiores cidades brasileiras
conseguiram levar abastecimento
de água a 100% da população até
2018, o dado mais recente. Outras
18 estão próximas da universaliza-
ção. Assim, sobram 55 desse grupo
de cem maiores que ainda precisam
estender o acesso à agua a todos os
cidadãos. Para ficar nas capitais, en-
quanto Florianópolis, Campo Gran-
de e João Pessoa conseguiram esten-

der o acesso a todos, Fortaleza
(77,3%), Belém (70,3%), Porto Velho
(35,3%) ficam bem atrás.

Na média dessas 100 cidades, e do
país, o acesso à agua é mais dissemi-
nado que a coleta e tratamento de
esgoto, com índices acima de 85%,
mas isso não quer dizer que a água
sempre chega e com boa qualidade.
Dados do Plano Nacional de Sanea-
mento Básico que foi atualizado no
ano passado mostram que o acesso à
água é precário para 40% da popula-
ção, ou 81,7 milhões de pessoas. Isso
quer dizer que o acesso é insatisfató-
rio ou provisório e “potencialmente
comprometedor da saúde humana”,
diz o relatório. Mesmo em grandes
cidades próximas da universaliza-
ção, como São Paulo e Rio, parte da
população em comunidades caren-
tes não tem acesso a água de quali-
dade. A contaminação da água dis-

tribuída pela Cedae, no Rio, é o caso
mais rumoroso de uma situação que
está longe de ser exceção.

“O Brasil sempre foi muito desi-
gual em abastecimento de água e
tratamento de esgoto. É importante
lembrar que investimento em sa-
neamento significa a erradicação de
várias doenças e diminuição da
mortalidade infantil, por exemplo”,
afirma o professor José Luiz Mucci,
do departamento de Saúde Am-
biental da Faculdade de Saúde Pú-
blica da Universidade de São Paulo
(USP), que também aponta o pro-
blema da baixa qualidade da água
em muitas localidades.

Segundo números do Datasus
compilados pela Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária e Am-
biental (Abes), a taxa de internação
por doenças causadas pela falta de
saneamento (cólera, febre tifoide,

diarreia, gastroenterite, etc) é três
vezes maior nas cidades com sanea-
mento precário. Nas cidades de
grande porte com saneamento per-
to da universalização, a taxa é de 20
internações por 100 mil pessoas, nas
cidades sem saneamento, de 76.

A ausência do saneamento na lis-
ta de prioridades do setor público
torna uma população já desprotegi-
da ainda mais vulnerável em situa-
ções de emergência sanitária, como
nos casos já amplamente conheci-
dos da dengue, zika e, agora, corona-
vírus. “Saneamento deveria ser prio-
ridade sempre”, diz Mucci, ressaltan-
do que as populações de áreas mais
carentes tendem a ter imunidade
mais baixa por causa de deficiências
nutricionais, o que agrava as conse-
quências das epidemias.

Traçar medidas para enfrentar
uma pandemia da proporção do co-

ronavírus em comunidades carentes
de saneamento é um desafio com-
plexo, já que a disseminação do ví-
rus pede medidas urgentes, de curto
prazo. O pesquisador Leandro Luiz
Giatti, também da Faculdade de Saú-
de Pública da USP, avalia que os go-
vernos deveriam aumentar as equi-
pes de atenção básica e saúde da fa-
mília em comunidades carentes, a
fim de levar informação e identificar
os mais vulneráveis de forma mais
eficiente. “São os agentes de saúde
que sabem onde está o morador que
tem diabetes, hipertensão. São eles
que podem identificar a população
de maior risco”, diz Giatti, para
quem os governos deveriam tomar
medidas emergenciais específicas
para as localidades mais carentes.
Reforçar as equipes de agentes de
saúde agora seria importante para
diminuir o impacto em áreas que

além da falta de saneamento ainda
convivem com a coabitação de vá-
rias pessoas no mesmo espaço.

Em Piracicaba, único município
do levantamento do Trata Brasil que
atingiu a marca de 100% de abasteci-
mento de água, coleta e tratamento
de esgoto, a reurbanização permitiu
levar água a comunidades excluídas
da rede, segundo José Rubens Fran-
çoso, presidente da Semae, empresa
de saneamento local. Na cidade, a
empresa é responsável pelo abaste-
cimento de água, enquanto uma
parceria público-privada junto com
a empresa Aegea cuida do esgoto.

“Desde 2017 estamos reurbani-
zando comunidades, estendendo a
rede de água e fazendo a coleta de
e s g o t o”, diz Françoso. O desafio é fa-
zer a rede acompanhar a expansão
da cidade, que hoje tem 400 mil ha-
bitantes. “É um trabalho contínuo.”


