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VERGONHOSAMENTE, a cidade imperial de Petrópolis, na serra 
fluminense, foi mais uma vez soterrada pela lama da omissão do Estado 
brasileiro. O ‘imprevisível infortúnio’ - das chuvas torrenciais, dos 
desastres naturais, do aquecimento global - costuma ser apontado 
como réu para este tipo de Crime do Estado contra os Direitos 
Humanos... Imprevisível? Aquecimento global? Desastre? Natural? 
Este CRIME é tão PREVISÍVEL que ocorre com frequência 
assombrosa, suscitando registro de D. Pedro II em seu diário em 1862. 
Ou seja, o fenômeno das chuvas abundantes na região é conhecido há 
160 anos. O monitoramento desses eventos é efetuado - e até consegue 
predizer riscos de desabamentos e enchentes -; os determinantes 
socioambientais bem estudados estão divulgados em milhares de 
publicações científicas; soluções tecnológicas e econômicas preventivas 
e viáveis existem - e algumas, como reflorestamentos, são pontualmente 
aplicadas; o socorro às vítimas - pelo empenho e heroísmo de 
bombeiros e voluntários e doações da sociedade civil - mitiga dores e 
preserva algumas vidas... quando muitas se perdem... (veja) 
No último informe (Uol, 04/03/22), havia 233 corpos (44 menores de 18 
anos; 138 mulheres), quatro ainda desaparecidos e cerca de 1018 
desabrigados em 25 espaços coletivos. A reparação de danos na forma 
de aluguéis sociais, construção de moradias para alojar os 
desabrigados - a cargo do Estado - costuma se alongar muito além do 
tolerável para os que nunca tiveram muito a perder mas que, além do 
teto, perderam suas almas queridas sob a lama. É escárnio dos 
governos municipal e estadual disputarem fatias de responsabilidades 
quando é conhecida a omissão de todos na prevenção desses Crimes do 
Estado. Sem falar no desrespeito aos direitos humanos na entrega de 
moradias distantes, sem segurança, muitas vezes sem acesso à água 
potável, coleta de lixo e esgoto. É jogar escombros sobre os soterrados 
procurando se eximir da lentidão na execução de projetos habitacionais 
e alegando que os recursos estão sendo direcionados à contenção de 
encostas, reparo de pontes e dragagem de rios (veja). 
Petrópolis em 1988 (134 mortos), 2011 (73 mortos) e 2022 (229 mortos); 
a similaridade com outros, como, em 2011, o desabamento do morro do 
teleférico e destruição da Praça do Suspiro em Nova Friburgo (451 
mortos) e em outros municípios da região serrana (394 mortos); e em 
2010, o desabamento do Morro do Bumba/Niterói/RJ (45 mortos) e 
deslizamentos em Angra dos Reis e Ilha Grande/RJ (53 mortos) (veja) 
são emblemáticas. A repetição desses crimes é vergonhosa e exige que 
políticas de Estado sejam desenvolvidas – e APLICADAS! CONTAR 
os mortos - quase (ou mais?) 1400, de 1988 até hoje -, as centenas de 
desaparecidos e os milhares de desabrigados SERVE PARA QUÊ? 
Cada uma dessas pessoas perdeu a vida, o teto e os afetos para a lama 
de sucessivos governos e parlamentos. 

 

Representantes eleitos, cuja corrupção levou alguns à cadeia: ex-
Governadores Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Anthony 
Garotinho, Rosinha Garotinho, Wilson Witzel e os deputados 
'repetidamente' eleitos, Jorge Picciani (seis vezes presidente da Alerj) 
e Paulo Melo (sete mandatos) (veja). Sem falar nas 'rachadinhas' 
familiares, o governo Bolsonaro julga que as vítimas desses crimes 
socioambientais são culpadas por morrerem pela "falta de visão de 
futuro" ao construírem suas casas nessas regiões (veja).  
Estão soterrados o Estado (brasileiro) e o estado (Rio de Janeiro) [...] 
Afundou na lama a gestão pública que não apenas desrespeita a vida, 
como também despreza a morte. Execrável é a palavra que define o papel 
das autoridades na catástrofe de Petrópolis. [...] No Rio — e Brasil afora, 
a julgar pelo que vimos em Minas Gerais, Bahia, São Paulo, semanas 
atrás — há carência de ação, estratégia, estrutura, vontade política. É 
vergonha na cara que falta. (Flávia Oliveira, 18/02/22) 
Políticas habitacionais mambembes, aliadas da corrupção no conluio 
com investidores imobiliários e megacorporações da construção civil, 
são desenhadas e, principalmente, executadas e entregues com 
deficiências de toda ordem, com a desfaçatez de eleitos e gestores da 
coisa pública. A "falta de visão do futuro", dos que têm a obrigação de 
planejar o futuro do Estado, desloca trabalhadores do campo para as 
periferias das cidades, onde se instalam precariamente, sob o jugo da 
exploração miliciana e do medo do crime organizado. Milícias e tráfico 
de drogas incentivados pelas políticas armamentistas ‘com visão de 
futuro’ nos lucros da indústria da morte. Embora 66,4% dos 
domicílios brasileiros sejam próprios e quitados (PNADc/IBGE, 
2019), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais apontava 872 municípios em que 8,3 milhões de pessoas 
viviam em áreas de risco para "movimentos de massa, inundações e 
enxurradas" (Cemaden/IBGE, 2010). Desse total, 17,8% eram 
crianças e 8,5% idosos (veja). Políticas habitacionais, com previsão de 
futuro, deveriam resgatar e atualizar as "reformas de base" do 
Governo João Goulart e investir massivamente na reforma agrária – 
fixando o trabalhador no campo – e na reforma habitacional urbana 
– enfrentando o desafio da perversa especulação imobiliária; 
respectivamente com desapropriação de terras improdutivas e de 
imóveis desabitados. Para aprimorar esse futuro que já tivemos, há 
ainda a incorporar efetivamente na agenda de um próximo governo 
democrático: a taxação das grandes fortunas, com limites na remessa 
de lucros capitais transnacionais (veja); e  a valorização do ensino 
público sob a égide da metodologia freiriana. Para a largada destas 
Políticas de Estado, a coragem transmitida por Betinho (Herbert de 
Souza, 1935-1997) no lançamento da campanha Ação da Cidadania 
contra a fome, a miséria e pela vida em 1993: 
 

Essa é a história de 4 pessoas:  
todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém.  

Havia um importante trabalho a ser feito  
e todo mundo tinha certeza que alguém o faria,  
qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém fez.  

No final todo mundo culpou alguém  
porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. 
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