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@SILVA_MARINA, EX-SENADORA
“Parabéns Arthur Zanetti, conquista
histórica para o Brasil. Primeira medalha da
história da ginástica brasileira em
Olimpíadas”

FELIZ COM MAIS UM OURO DO BRASIL

ESPAÇO DO LEITOR
Incentivo

Olha aí: mais uma medalha, e esta de ouro,
comArthurZanetti,naginástica.Este,sim,um
herói. Cabe agora o apoio, o incentivo, porque,
a partir dele, uma geração inteira pode se
animar e começar a praticar o esporte com
afinco e determinação. Não se faça o que se fez
com a era Guga, o nosso número-um do mun-
do que tanto fez pelo esporte, e pouco re-
sultado temos no tênis hoje em dia. Não bas-
tam apenas os velhos e oportunistas tapinhas
nas costas, os aplausos de momento, mas o
investimento, a divulgação, a paciência. Ou-
tros virão. Esperamos. ACHEL TINOCO, SAL-
VADOR - BA, ACHELLTINOCO@YAHOO.COM.BR

A putrefação da política
O mais escabroso caso de corrupção da his-
tória do Brasil, conhecido vulgarmente como
“o escândalo do mensalão” – esquema de des-
vio de dinheiro público para lavar sobras de
caixa de campanha e, de quebra, a compra de
apoio político no Congresso –, passou a pre-
valecer no País com tal intensidade que aca-
bou contaminando com maior desenvoltura
possível as três esferas do poder Legislativo:
federal, estadual e municipal, sem poupar,
doravante, os demais poderes da nossa de-
sacreditada República. Nessa fase inicial do
processo em questão, sob a égide de julga-
mento pelo STF – Supremo Tribunal Federal,
manifestou-se por quase cinco horas o pro-
curador-geral da República, Roberto Gurgel,
que, embora ameaçado e coagido de todas as
formas, considera na sua peça acusatória se
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A produção artística em todos os ní-
veis, com todas as linguagens e su-
portes, sempre ocupou um lugar de

destaque na sociedade, demandando po-
líticas públicas consistentes e integradas
com outras áreas. Em tempos de eleição,
nada melhor do que pensar um pouco a
nossa cidade sob o olhar da cultura.

Na nossa Bahia dos anos 50 do século
passado, o reitor Edgard Santos percebeu
que uma universidade com vocação para as
artes e cultura poderia aqui ser implantada
e se consolidar como um baluarte desta
terra. Trouxe para cá figuras notáveis em
todas as linguagens. Vivi um pouco daquela
efervescência, que ainda perdurou até os
anos 70. Lembro fortemente da “convivên-
cia” com Walter Smetak e sua Harley-Da-
vidson preta circulando da Federação para
a Escola de Música, no Canela.

Eu estava sempre nas segundas da Rei-
toria da Ufba para ver os concertos com o
próprio Smetak e seus instrumentos ma-
lucos, ou outros concertos sob a regência de
Lindembergue, Widmer e Bastianelli. No
teatro, sabíamos de Martim Gonçalves, mas
acompanhávamos Possi Neto, Othon Bas-
tos, Harildo Deda, Nilda Spencer, Lia Mara
e tantos outros. Ouvíamos falar da mar-
cante presença de Lina Bo Bardi e o “seu”
MAM debruçado na Baía de Todos-os-San-
tos. Na dança, lembro bem dos festivais no
Teatro Castro Alves, de Lia Robatto, Cleyde
Morgan, Carmem Paternostro, Dulce Aqui-
no e tantas outras, tantos outros e tantas
coisas mais. E o ICBA bombava.

Já mais adiante, vivi um tempo no qual,
no Pelourinho, havia também o Maciel. Lu-
gar de gente rica, rica porque apesar de suas
precaríssimas condições de vida, sabia, co-
mo sempre o fez, criar, e criar muito. Con-
vivi com Haidil Linhares e outros colegas
no Ipac, onde ajudávamos a intensificar os
processos criativos dos moradores do Cen-
tro Histórico. Era o final dos anos 70 e o
Olodum começava a bater os seus primei-
ros tambores ali no Miguel Santana. E Cla-
rindo já estava por lá, no cantinho do Ter-

reiro, com a sua Cantina da Lua. E ele con-
tinua por lá... Do outro lado da praça, tinha
o Centro de Estudos Afro Orientais
(Ceao/Ufba), hoje tem a Oi Kabum.

O tempo passou. No final do século pas-
sado, assistimos à “invasão” dos compu-
tadores e à chegada da internet, com a Ufba
de novo na liderança. Eles tomaram conta
de vários espaços e tempos, tudo ficou “ao
mesmo tempo, aqui e agora” (Titãs). A arte
se transformou, continua a se transformar
e a modificar as nossas vidas. Essa é a
função da arte, é a função da Escola, escrita
com esse E maiúsculo, sim senhor!

Um salto no tempo e voltamos ao Centro
Histórico, que floresce com o trabalho de
jovens artistas que, reunidos pela Oi Ka-
bum, fazem muitas artimanhas. Algumas
delas ficaram expostas em julho ali no Ter-
reiro de Jesus, a partir de um trabalho que

relacionou, de forma intensa e criativa, cul-
tura e tecnologia, tecnologia e (in)forma-
ção, produção descentralizada e colabora-
tiva, convergência de meios e linguagens,
num caldeirão rico de produção colabo-
rativa. Fazendo educação. Processos cria-
tivos que usam computadores e internet
para se fazer outra arte, mais arte.

A exposição foi resultado de um processo
– e produto –, materializado em instalações
interativas e sites sobre artistas que ha-
bitam o Centro Histórico de Salvador, mas
que ainda não habitavam o ciberespaço.
Tudo isso feito com uso pleno e exclusivo
de softwares livres e, mais interessante ain-
da, com Arduino, um hardware também
livre, que vem se constituindo na nova eta-
pa da nossa luta pelas liberdades na pro-
dução de cultura, ciência, tecnologia e edu-
cação. É isso que essa turma vem apron-
tando. Outra arte, outra educação, outra
presença no Pelourinho e na cidade, outra
cidadania. Ou melhor, assumindo, de fato,
sua cidadania plena.

A expectativa é de que essa amálgama
toda inspire e possibilite que os candidatos
a prefeito de Salvador compreendam a
complexidade dos problemas da nossa ci-
dade e passem a vê-los com outros olhos,
incorporando nesse olhar a riqueza dos
processos criativos e a sua importância pa-
ra a educação e a cidadania.

Em tempos de eleição,
nada melhor do que
pensar um pouco
a nossa cidade
sob o olhar da cultura

Ainda a casa de Jorge
Pouco antes da sessão solene do Senado em
homenagem a Jorge Amado, na sala do pre-
sidente da Casa, José Sarney, o governador
Jaques Wagner, ao lado do secretário, Albino
Rubim (Cultura), disse que vai estudar fór-
mulas jurídicas para ajudar a reforma da casa
em que Jorge Amado morou, no Rio Vermelho,
de forma a possibilitar a visitação pública.

Há quatro anos, o argumento utilizado para
justificar a falta de ajuda foi o de tratar-se de
um imóvel particular, não tombado.

João Jorge, filho do escritor, estava no en-
contro no Senado. O clima foi cordial.

A fórmula a ser adotada deve ser anunciada
sexta, dia do centenário de Jorge, no encontro
que acontecerá na casa do Rio Vermelho.

Agora (parece que) vai.

A reação de João
Seguindo a doutrina do bateu, levou, o pre-
feito João Henrique respondeu às críticas do
deputado Antônio Imbassahy (PSDB), seu an-
tecessor na Prefeitura de Salvador, dizendo
que ele não se conforma com três fatos:

— Foi o quarto colocado em 2008, o que
prova a rejeição do povo de Salvador a ele,
apoiou e não deu sorte a Walter Pinheiro (PT)
no segundo turno e fez tudo para ser can-
didato agora, sem sucesso.

EledizqueImbassahydeixoudelegadozero
por cento de aumento e ‘uma raivosa per-
seguição a ambulantes e camelôs’.

— Dito isso, assunto encerrado.

Na geladeira
Um dos líderes da greve da PM de 2002 e
também da de fevereiro último, Marco Prisco
diz estar comendo o pão que o diabo amassou
com a indisposição do governo de cumprir as
decisões judiciais pertinentes a ele.

Dia 2 de julho último o presidente do STF,
ministro Ayres Brito manteve a decisão do TJ
da Bahia que determinou a reintegração dele.
O governo entrou com um agravo.

O TJ baiano já determinou a reintegração do
policial por três vezes.

Impugnação geral
O foguetório espocou no céu de Camamu na
noite de domingo. De uma só penada, o juiz
João Paulo Guimarães, da 78ª Zona Eleitoral,
impugnou quatro dos cinco candidatos.

Ioná Queiroz (PT), ex-prefeita, cassada em
dezembro, por contas rejeitadas; Américo da
Silva (PSD), o substituto dela, também ex-pre-
feito, por estar na lista do TCU; Zequinha da
Mata (PP), ex-prefeito, por contas rejeitadas e
estar devendo R$ 3,50 à Justiça Eleitoral; e
Idalina Miranda (DEM), por não ter prestado
contas da campanha de 2008.

Como os informes foram divulgados em
espaços intercalados, cada um festejava a que-
da do outro com fogos. O único apto é o
jornalista Chico Vasconcelos (PMDB).

Inimigo organizado
Cartazes lascados ou pichados já entraram na
cena da campanha deste ano em Salvador
(atos de vândalos, dizem os candidatos) mas
com o vereador Alcindo da Anunciação quem
atacou o fez de forma organizada.

Nos cartazes que ele colocou ontem cedo ao
longo da Avenida Paralela alguém superpôs
em letras bem talhadas: Reprovado.

No início da tarde, já não havia nenhum.

Tiro no pé
Pretensos candidatos a vereador do PT em
Salvador que foram rifados para favorecer a
coligação com outros partidos, como o jor-
nalista Ernesto Santos Souza, dizem que a
coordenação petista deu um tiro no pé:

— Deixaram de fora gente que tem lastro
político e comprometimento em benefício de
um monte de oportunistas.

Refere-se aos que, embora na coligação de
Pelegrino, abraçam ACM Neto.

. Carlos Lupi, presidente nacional do PDT,
desembarca hoje em Salvador. Amanhã pela
manhã, ele se reúne no Sol Barra com os 106
candidatos a prefeito do partido na Bahia e
os 79 vices. Vai tentar botar gás no time.

. Moradores da Rua Teixeira Mendes, no
Alto das Pombas, estão pedindo socorro.
Afirmamqueháburacosportodososcantos.
E na entrada, em frente ao Cemitério do
Campo Santo, nos dois lados, o asfalto está
alto demais, o que provoca acidentes, com as
pessoas escorregando nas valetas.
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Amálgama
cultural

cuidar “do mais atrevido caso de corrupção e
desvio de dinheiro público da história do Bra-
sil”, que acabou por macular gravemente a
Nação, levando-o, portanto, a pedir a con-
denação dos 36 réus do processo, mercê, in-
clusive, da comprovada cooptação de apoio
político soberbamente demonstrado nas pro-
vas acostadas aos autos. Ante as contundentes
alegações que pesam sobre os ombros dos
réus “mensaleiros”, aguarda-se, com natural
ansiedade, que este julgamento histórico pas-
se a representar um magistral exemplo de
punição capaz de promover a redenção da
Justiça num país desacreditado pelo grau ex-
tremo da impunidade avassaladora que se
abate sobre a Nação e especialmente sobre o
sofrido e humilhado povo brasileiro. AGENOR
GORDILHO SIMÕES, SALVADOR - BA, AGORDI-
LHOSIMOES@HOTMAIL.COM

Copa e mobilidade
As competições internacionais podem dar
bons resultados para a população que sedia o
evento, além de movimentar a economia, in-
centivar o turismo e tornar o lugar mais vi-
sível, dentre muitas outras melhorias. Mas os
maiores gastos são com obras de infraestru-
tura que oneram a economia local. No Brasil,
além dos “elefantes-brancos” que certamente
ficarão sem utilização posterior, houve um
grave equívoco no item transporte. A opção
pelos corredores de ônibus vai ampliar ainda
mais os enlouquecedores engarrafamentos e
o caos no já terrível trânsito das nossas ci-
dades. Ninguém entende o motivo de não se

optar pelo transporte sobre trilhos, solução
para quase todas as grandes capitais em todo
o mundo. Desde muito tempo os governos
têm optado pelo transporte sobre rodas, be-
neficiando sempre o crescimento das em-
presas automobilísticas. Qual seria o motivo
para a insistência neste engano consciente?
JOÃO COELHO VÍTOLA, BRASÍLIA - DF, JVITO-
LA@GLOBO.COM

Discrepâncias funcionais
Não desconsiderando nenhum tipo de pro-
fissão, pois todo tipo de trabalho, que te dê
dinheiro de uma forma digna, é respeitável,
mas baseado em que o Tribunal de Justiça (TJ)
ressalta que ser motorista judicial é mais im-
portante que a função de médico judicial?
Sinceramente, eu não entendo os critérios
utilizados para definir a faixa salarial de mui-
tas profissões no Brasil, que você já percebe o
desrespeito logo de cara, quando vê a remu-
neração mensal que os profissionais daquela
área desembolsam. Será que o TJ sabe o sufoco
queéparaseformaremmedicina?Odesgaste,
todos os anos de estudo, e provas que os
aspirantes têm de enfrentar para conseguir se
formar? Neste país, qual o padrão utilizado
para configurar valores salariais: se é trabalho
braçal, vale mais do que trabalho mental?
Prefiro acreditar que houve um erro de di-
gitação quando escreveram no site do orgão,
que um médico ganha R$ 4 mil, e um mo-
torista, R$ 13 mil, não desrespeitando nenhum
trabalho, por favor. LEONARDO CALDAS, SAL-
VADOR - BA, LEONARDOCPS02@HOTMAIL.COM

NOTÍCIAS DO TWITTER SIGA @ATARDE

@EUSUSANAVIEIRA, ATRIZ
“Obrigada Adriana Esteves por ter
respondido a minha cartinha com o mesmo
amor que escrevi a você! Fiquei muitooo
feliz!”

FELIZ COM A RECIPROCIDADE DA COLEGA

@VERAMAGALHAES, JORNALISTA
“Juca diz que não há prova contra Dirceu.
Estudante de Direito aqui do meu lado,
jogando no celular, soltou risadinha irônica”

COMENTANDO LANCES DO JULGAMENTO
DO MENSALÃO

@RFALCAO13, DEPUTADO PRESIDENTE/PT
“Dia 6 de agosto de 1945 foi lançada sobre
Hiroshima a bomba atômica, pelos
norte-americanos; 3 dias depois em
Nagasaki”

UMA DATA PARA NÃO SER ESQUECIDA

@OSERGINHO, APRESENTADOR DE ALTAS
HORAS
“Morreu Celso Blues Boy. Tive o prazer de
assistir ele tocando sua furiosa guitarra. Seu
encontro com B. B. King é antológico”

PESAR PELA MORTE DO MÚSICO

@BRUNOLAURENCE, REPÓRTER DA GLOBO
“Essa dupla do Brasil é fera demais!!!
Emanuel é um dos majores atletas do Brasil,
na história. Sou fã demais dele!!! Vamooooo
Brasil”

CURTINDO VITÓRIA NO VÔLEI DE PRAIA

Editor
Jary Cardoso

A TARDE ERROU
Ao contrário de nota publicada ontem no
caderno 2+, os ingressos para o show de Jon
Anderson no Teatro Castro Alves ainda não
estão à venda.

Montagem: Cau Gomez


