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REVISTA BULA

Meu silêncio é feito 
um tinteiro lacrado

ECONOMIA

Senador Wilder tem 
projetos para acabar 
com desperdício de água
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Marconi entrega asfalto 
da GO-450, entre 
Piracanjuba e Cristianópolis
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Revista Bula

QUANDO QUISER SER OUVIDO NÃO GRITE, SILENCIE
“Repare bem no que diz o 

silêncio.” “Escute, ele está di-
zendo tantas coisas.” “Escute!” 
Ele diz mais do que meus gri-
tos. Mais do que meu choro. 
Diz sobre todas as vezes que 
repeti, repeti, insisti, insisti. E 
depois, calei de cansaço. Meu 
silêncio é feito um tinteiro la-
crado, de onde escolho não 
fazer da tinta as palavras. Meu 
silêncio é um contra-argu-
mento exausto de gritar. Em-
bora calado, fala muito. Meu 
silêncio é um conversador.

Diante desse mundo baru-
lhento e corrido, nos tornamos 
seres cada vez mais ruidosos e 

pouco reflexivos. Em compa-
nhia, o silêncio incomoda; em 
solidão, angustia. Algo sempre 
precisa estar fazendo barulho, 
seja a tevê, o som do carro ou 
os fones de ouvido abafan-
do os pensamentos. As falas 
esbravejadas também fazem 
seu estardalhaço. No intuito 
de aplacar o tormento causa-
do pela incompreensão, o som 
das palavras é aumentado até 
o último volume. O barulho es-
tremece as vozes internas, que 
saem incontroláveis feito uma 
verborragia: enche-se o ouvi-
do do outro com frases inúteis, 
enquanto o próprio falador 

não escuta o que diz. Fico com 
a impressão de que estamos 
desperdiçando o que o silên-
cio, em sua mais fina sintonia 
conosco, poderia nos oferecer. 
Falar é um precioso remédio 
para a alma, mas, dependendo 
da dose, torna-se veneno sem 
antídoto.

O silêncio é uma lacuna pas-
sível de ser mal interpretada. 
O mais instigante é não saber 
o que ele significa exatamen-
te — se é indiferença, cansaço, 
dor, medo ou se é alguém ten-
tando nos esquecer. O silêncio 
que perturba é aquele que mais 
coisas diz. Há silêncios que res-

pondem aos tolos: calam os 
opositores, desbancam os ar-
gumentos dos conflituosos 
insistentes. Há silêncios feitos 
para a alma respirar: permitem 
que o tempo traga respostas 
contundentes. Há silêncios que 
são covardia: vêm dos que não 
se resolvem, dos escorrega-
dios, dos fugidios, dos que não 
se encaram de frente. Há silên-
cios que dizem coisas bonitas: 
palavras que são lidas olho no 
olho, versos tecidos no mistério 
das reticências, no calar das bo-
cas enquanto uma mão segura 
a outra silenciosamente.

O silêncio é provocador da 

fala. Precipita a escuta. Portan-
to, quando quiser ser escutado 
não grite, silencie. “Eu quero 
fazer silêncio. Um silêncio tão 
doente do vizinho reclamar. 
E chamar polícia e médico e o 
síndico do meu prédio pedindo 
pra eu cantar”, diz a melodia 
buarqueana. Por aqui, as cor-
das quietas do meu violão en-
toam o barulho ensurdecedor 
que o meu silêncio faz. Eu hei 
de escutar tudo que ressoa de 
mim. Aquilo que comunica mi-
nha alma. Pois há silêncios que 
falam tão alto que fica impos-
sível não ouvir o que eles que-
rem nos dizer.
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O governador Marconi Pe-
rillo inaugurou, nesta terça-
-feira, 6, 32 quilômetros da 
GO-450, no trecho que liga 
Piracanjuba a Cristianópolis. 
A obra recebeu investimento 
total de R$ 50,6 milhões do 
Governo Estadual e foi rea-
lizada por meio do Progra-
ma Rodovida Construção, da 
Agência Goiana de Transpor-
tes e Obras (Agetop).

De acordo com o gover-
nador, a obra irá impulsio-
nar o desenvolvimento da 
região. “Os recursos dessa 
obra foram investidos para 
apoiar o desenvolvimento da 
região. Apoiam os fazendei-
ros, apoiam os produtores, 
apoiam o turismo, apoiam 
o pequeno comerciante, 
apoiam o carroceiro vendedor 
de leite que precisa trafegar 
nessa estrada. Ela é impor-
tante também para os filhos 
dos trabalhadores rurais irem 
estudar na cidade. Enfim, é 
uma estrada que beneficia 
todo mundo. Ganhar uma es-

trada dessa deve ser motivo 
de orgulho não só para quem 
está na região, mas para a ci-
dade inteira”, afirmou Mar-
coni durante a solenidade de 
inauguração.

Em discurso, o presiden-
te da Agetop, Jayme Rincón, 
ressaltou a qualidade do ser-
viço entregue pelo poder pú-
blico. “Essas obras são cons-
truídas para durarem muito 
tempo. São obras feitas com 
muito cuidado, bem planeja-
das e construídas com muita 
qualidade”, destacou. Rincón 
explicou também que para a 
pavimentação asfáltica fo-
ram realizados os serviços de 
tratamento superficial duplo 
com micro-revestimento, ter-
raplanagem, drenagem su-
perficial, sinalização vertical e 
horizontal, bueiro triplo celu-
lar de concreto e obras com-
plementares.

O presidente da Agetop 
lembrou que, nesta sema-
na, o Governo de Goiás está 
entregando mais de 70 qui-

lômetros de novas rodovias 
totalmente pavimentadas. 
E informou que até outubro 
será inaugurada a duplicação 
da rodovia que liga Goiânia a 
Bela Vista. “No momento em 
que o Brasil vive uma crise 
sem precedentes, o governa-
dor Marconi Perillo mais uma 
vez mostra a diferença do seu 
jeito de governar”, ressaltou.

Marconi aproveitou a oca-
sião para anunciar a constru-
ção de unidade do Corpo de 
Bombeiros em Piracanjuba. 
“Essa é uma área que me orgu-
lha muito. Em 1999, o Governo 
do Estado só tinha três unida-
des do Corpo de Bombeiros. 
Agora, nós temos mais de 50 
unidades”, disse o governa-
dor, emendando que se sen-
te feliz com a conclusão das 
obras na GO-450. “Eu estou 
feliz, porque muitos políticos 
prometem, e não cumprem. 
Nós estamos aqui hoje entre-
gando e cumprindo uma pro-
messa que fizemos no nosso 
plano de governo”, disse.

JOÃO CARVALHO
 
O Brasil assistiu, assustado, 

a crise hídrica em São Paulo, 
quando os estoques de água 
do Sistema Cantareira baixa-
ram a níveis alarmantes e dei-
xou a população daquele Es-
tado em estado de atenção. O 
homem não controla o ciclo das 
chuvas, mas a falta de água en-
sinou aos paulistas que a sua 
economia deve ser vista como 
uma atitude permanente.

Se por um lado a população 
aprende a economizar quan-
do se vê diante de uma crise, 
por outro é preciso acelerar 
obras e serviços para o melhor 
aproveitamento do sistema de 
abastecimento de água. Muni-
cípios e estados precisam in-
vestir na redução de perdas de 
água para enfrentar momen-
tos de estiagem. 

Segundo dados do SNIS (Sis-
tema Nacional de Informações 
sobre Saneamento), órgão liga-
do ao Ministério das Cidades, a 
média nacional de perdas era de 
42,2% em 2004, reduzindo para 
apenas 39,1% em 2013.

Preocupado com essa situ-
ação, o senador Wilder Morais 
apresentou vários projetos 
que, uma vez aprovados, po-
dem melhorar esses indicado-

res relativos ao uso da água. 
O senador informa que as 
empresas de saneamento em 
todo País gastam muitos re-
cursos diariamente para o tra-
tamento da água, no entanto, 
cerca de 40% da água tratada 
é desperdiçada. “Essa reali-
dade precisa mudar. O Brasil 
carece de recursos para uni-
versalizar os serviços de água 
e esgoto e desperdiça na ou-
tra ponta a água que é tratada 
e colocada para consumo. A 
água e o dinheiro estão saindo 
pelo ralo”, informa.    

Entre os projetos apresen-
tados no Senado, Wilder des-
taca o que dispõe sobre a obri-
gatoriedade da implantação de 
sistemas de coleta, armazena-
gem e uso de águas pluviais 
e de reuso de águas residuais 
em edificações executadas 
com recursos da União e tam-
bém o projeto que altera a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, que estabelece diretri-
zes para o saneamento básico 
e permite criar incentivos ao 
uso moderado da água tratada 
e ao aproveitamento de águas 
pluviais e de reuso.

Outra iniciativa do senador 
Wilder Morais prevê alteração 
na Lei nº 12.787, de 11 de janei-
ro de 2013, para incluir na Po-

lítica Nacional de Irrigação a 
promoção do uso racional dos 
recursos hídricos. “São medi-
das importantes que o Con-
gresso Nacional pode aprovar 
para melhorar nossos índices 
de aproveitamento de água, 
evitar o desperdício e ampliar-
mos os investimentos em áre-
as onde ainda os serviços não 
estão disponíveis”, garante.

Ainda de acordo com o se-
nador Wilder, uma das saídas 
para se evitar o desperdício de 
água tratada é o Governo Fe-
deral dar estímulos aos muni-
cípios que reduzirem as perdas.  
O senador lembra que na maio-
ria das cidades as tubulações e 
estruturas estão velhas e sim-
ples alterações de pressão no 
abastecimento provocam rom-
pimentos e desperdícios.

“Qualquer estímulo para os 
municípios sairá mais barato 
do que assistirmos ao desper-
dício da água tratada sem fazer 
nada ou apenas agirmos de-
pois que o problema foi identi-
ficado”, afirmou o senador.

Segundo Wilder, o Brasil não 
pode se acomodar pelo fato de 
ser o País que possui a maior 
quantidade de água doce po-
tável do mundo sem tomar de-
cisões que evitem o recorrente 
desperdício de água. 
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SUSTENTABILIDADE

Senador Wilder tem projetos para 
acabar com desperdício de água tratada

ASSESSORIA/GOV. GO

R$ 50 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

‘GO-450 vai apoiar o desenvolvimento da região 
entre Piracanjuba e Cristianópolis’, diz Marconi

Em discurso, o governador disse que a obra vai impulsionar 
o desenvolvimento da região: os fazendeiros e o turismo

Wilder: O Brasil carece de recursos para universalizar os 
serviços de água e esgoto e desperdiça a água que é tratada”

AGÊNCIA SENADO



SENADOR WILDER NA MÍDIA
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