
ASFALTO COLORIDO 

  Surpreendeu-me a notícia de que a badalada cidade 

americana de Los Angeles, que enfrenta verões em que a temperatura 

chega a quarenta graus centígrados, está testando cobrir o asfalto, em 

algumas vias urbanas, com especial tinta branca, que absorve bem 

menos a radiação solar. Trata-se do “cool pavement”, cujos primeiros 

resultados têm sido bastante promissores, pois nessas vias a 

temperatura caiu até sete graus. Não se conhecem, ainda (pelo menos 

a notícia que li não faz referência a esse ponto), possíveis efeitos 

indesejáveis dessa insólita experiência sobre a circulação de veículos. 

  Em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, 

magnífica cidade histórica e de praias lindíssimas, o ex-prefeito 

também mandou pintar, não as vias públicas, mas calçadas e praças 

públicas com tinta verde, ou seja, a cor da esperança, principalmente 

da imensa colônia italiana do Estado (todos sabem a que me refiro). 

Ficou bonito, mas logo desbotou com o sol intenso e a circulação de 

pedestres. 

  Sempre defendi que os administradores das cidades 

devem preocupar-se, além do aperfeiçoamento dos serviços públicos 

essenciais, também com seu embelezamento. É evidente que, em 

primeiro lugar, há que se cuidar da coleta do lixo, da qualidade da 

água distribuída, do esgoto doméstico, da saúde, das escolas, da 

segurança dos cidadãos e de alguns outros pontos, ainda que possa 

haver concorrência com atribuições do Estado ou da União. Como se 

sabe, são comuns pressões entre os entes estatais para que certos 

serviços sejam realizados, infelizmente predominando, muitas vezes, 

interesses político-partidários. 

  Contudo, penso que os alcaides igualmente precisam 

cuidar do embelezamento das cidades, uma vez que as pessoas que as 

visitam, por quaisquer razões, mas principalmente por turismo, 

apreciam ver  calçadas bem cuidadas,  ruas e praças limpas, muitas 



flores nos jardins, bancos agradáveis à sombra das árvores, enfim, 

tudo cuidado com esmero. 

  É evidente que não se há de pintar o asfalto, como se fez 

naquela cidade da Califórnia, nem enfeitá-lo de outras formas, como 

nas procissões religiosas. Contudo, é preciso consertá-lo assim que 

surjam as primeiras fissuras, a fim de que não se transformem em 

buracos perigosos para a circulação de veículos, mantendo sempre 

bem pintadas as faixas de pedestres, além de outros cuidados de 

conservação. Tudo isso os prefeitos podem e devem fazer.  

  Se, como é cediço, os administradores precisam 

estabelecer prioridades, mesmo porque as verbas disponíveis são 

limitadas, isso não quer dizer que somente a primeira e, por evidente, 

a mais importante delas deva ser satisfeita. As demais igualmente 

merecem atenção e, entre elas, a de cuidar do embelezamento das 

cidades, como antes referido. 

  Contudo, já que toda regra tem exceção, até posso 

transigir a que, em nosso país, algumas ruas, avenidas e praças, 

especialmente de Brasília, também sejam pintadas, mas somente em 

uma única data, com loas, palmas e até mesmo panelaços. As cores 

haveriam de ser o verde-amarelo da Pátria. O intuito não seria 

propriamente embelezá-las, se bem que tal efeito também pudesse 

ocorrer. E sim para festejar, com muita ênfase, o dia em que o último 

dos corruptos desmascarados pela Lava Jato for posto atrás das 

grades. Sei que vai demorar. Por isso mesmo,  já preveni meus netos a 

fim de  que, naquele esperado dia, também batam panelas com toda 

força e vontade... lembrando-se de mim... 
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