
Sobrou para 
os consumidores

JOSé ARNALDO ROSSI

opinião
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O s paulistas podem, se-
gundo afirma o presi-
dente da Companhia 

de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – Sabesp, já no mês 
de março, passar a viver dois dias 
com água contra cinco sem. Basta 
que não chova o esperado em feve-
reiro. As médias anuais de chuva 
estão, também nesse 2015, bastante 
abaixo das suas linhas históricas. 
Para evitar os constrangimentos 
que a falta d’água acarreta seria 
necessário que chovesse um dilú-
vio. Sem metáforas. Seria preciso 
que a arca de Noé aportasse no 
alto da Avenida Paulista, transfor-
mada em novo Monte Ararate.

Os cariocas, sobretudo os da re-
gião metropolitana do Rio, abas-
tecidos pelas águas do Paraíba do 
Sul transpostas para o Rio Guan-
dú, a partir da Represa do Funil, 
em Piraí, deveriam se preocupar 
com os 70% de água retirados do 
sistema do rio. Isso porque, com 
a diminuição das chuvas, trechos 
da calha outrora encobertos se 
encontram totalmente à mostra.

Se não chove, apesar da fala do Mi-
nistro de Minas e Energia, na qual 
declara que Deus é brasileiro e por 
isso vai chover, as represas de Santa 
Branca, Paraibuna e Jaguari – todas 
do Sistema Cantareira – o quadro é 
de piora. Elas já operam abaixo do 
chamado “volume morto”.

Os mineiros, especialmente os 
que se situam na região do Médio 
Paraíba, onde o Sistema da Usina 
de Simplício retira do rio mais 
de 70% do seu volume d’água, 
vivenciam situação de perigo em 
matéria de segurança hídrica. 
Considerando o Paraibuna onde 
praticamente começa o Rio Paraíba, 

dele são tomados 70% do que res-
tou. À jusante, com a ausência de 
chuva, o rio mais parece uma va-
la negra. Vai assim, nas regiões de 
Minas Gerais lindeiras ao estado 
do Rio de Janeiro, abrangendo to-
da a área geográfica em torno de 
Juiz de Fora. 

Essa região, que constitui o Com-
plexo Metropolitano Expandido 
dos estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais e recebeu 
várias designações – Megalópole 
Rio-São Paulo, Megalópole Bra-
sileira ou, ainda, Megalópole do 

ARRECADAçãO DAS SEGURADORAS, EAPC, CAPITALIzAçãO  
– MEGALóPOLE SãO PAULO/MINAS/RIO

estados 2013 Janeiro 2013 a Janeiro 2014

São Paulo 80.131.454.234,67 R$ 85.890.834.859,88

Minas Gerais 14.219.822.595,92 R$ 16.161.593.095,61

Rio de Janeiro 20.573.202.619,54 R$ 22.449.508.572,18

total Brasil 180.508.103.838,05 R$ 195.571.244.075,78

Obs: Não contempla valores de Saúde Suplementar.

Sudeste Brasileiro –, abrange um 
território de 82.616 quilôme-
tros quadrados e é composta 
por 232 municípios. Nesse 
aglomerado urbano vivem cer-
ca de 42 milhões de pessoas, 
ou seja, 23% do total da popula-
ção brasileira. 

Do ponto de vista puramente 
econômico, responde por 60% 
de toda produção industrial 
brasileira e, no que se refere ao 
setor de seguros, previdência pri-
vada e títulos de capitalização, os 
gráficos abaixo falam por si.

Obs.: Não contempla valores de Saúde Suplementar.

Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo

DISTRIBUIçãO PERCENTUAL DA ARRECADAçãO DE SEGURADORAS,  
EAPC, CAPITALIzAçãO – NA MEGALóPOLE SãO PAULO/MINAS/RIO
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Os relatórios do IPCC Brasil, 
que utilizam a mesma metodolo-
gia do Intergovernmental Panel 
on Climate Change, órgão cria-
do pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) e pela Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) 
em 1988, com o objetivo de es-
tudar o problema das mudanças 
climáticas, não deixam dúvida 
sobre a severidade que atinge o 
sudeste do Brasil nesse quesito. É 
das regiões mais afetadas no ma-
pa da transformação do clima.

Governos estaduais e União tro-
cam acusações de omissão na 
advertência à população, que 
deveria ter sido alertada para o 
problema em tempo hábil. For-
necimento de água é responsa-
bilidade dos estados, e para ela 
chama atenção o governo central 
que, por sua vez, é o responsável 
pela energia.

Os estados alegam que, para fugir 
do apagão – palavra que o gover-
no aboliu do dicionário –, a União 
reduz sua contribuição à seguran-
ça hídrica para transformar água 

opinião

NúMERO DE BENEFICIáRIOS DE SAúDE SUPLEMENTAR

estados set-14 dez-13

São Paulo 26.229.043 25.499.449

Minas Gerais 7.103.810 7.061.481

Rio de Janeiro 9.220.976 9.068.115

total Brasil 71.876.007 70.073.071

DISTRIBUIçãO DO NúMERO DE BENEFICIáRIOS  
DE SAúDE SUPLEMENTAR - %
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
3º trimestre de 2014

70%

4º trimestre de 2013

No meio dessa bagunça, sobra para o 
consumidor que, ao invés dos tempos em 
que de dia faltava água e de noite, luz,  
está agora ameaçado de passar o dia todo sem água e sem luz.
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em energia. É uma longa troca 
de acusações, sobretudo, quando 
se tem em conta a (in)capacidade 
dos nossos dirigentes políticos de 
encararem a realidade de maneira 
séria, pelo menos.

No meio dessa bagunça, sobra 
para o consumidor que, ao invés 
dos tempos em que de dia falta-
va água e de noite, luz, está agora 
ameaçado de passar o dia todo 
sem água e sem luz.

Desde David Ricardo é o ato de 
consumir, o último da cadeia 
produtiva, que gera valor. O pior 
é que o valor, transformado em 
custo, em alguns casos, como o de 
consumo de água e eletricidade, 
não pode, claramente, ser atribuí-
do a responsáveis públicos. 

Nós, consumidores e cidadãos, na 
impossibilidade de responsabili-
zar o poder público, teremos que 
tratar do problema. É melhor que 
nos acostumemos a poupar, vez 
que não estão ao nosso alcance as 
práticas de aumento de forneci-
mento de água. Medidas simples 
terão que ser adotadas, como as 
que já começam a ser considera-
das pela imprensa diária.   

Zuenir Ventura, lembrando a ca-
racterística do carioca de inventar 
moda, apelida este verão seco de 
“estação da vassoura e do pano 
de chão”. Para evitar o pior, é o 
que nos resta, enquanto o direito 
do consumidor, transformado em 
cidadão, não indo além do voto, 
não alcança a responsabilização 
de autoridades públicas. 

JOSé ARNALDO ROSSI
advogado, Consultor da Confederação 
nacional das Empresas de Seguros 
gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (Cnseg).

jrossi@cnseg.org.br
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