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ESPAÇO DO LEITOR
Proclamação da República

Em 15 de novembro comemora-se o golpe
militar que instituiu uma República Presi-
dencialista menos democrática do que a Mo-
narquia Parlamentarista vigente no Império
do Brasil. Trata-se, na verdade, de um feriado
sem maior significação. É apenas mais um dia
morto, sem atividades produtivas. Quando cai
numa quinta-feira, como este ano, há ponto
facultativo e “enforcamento” da sexta-feira.
Há duas ponderações a levar em conta: o real
significado dessa data para justificar um fe-
riado e, no mínimo, a transferência para as
segundas-feiras desse e de outros feriados
menos importantes, como já se fez aqui no
nosso País. ROLDÃO SIMAS FILHO, BRASÍLIA -
DF, RSIMAS@AOS2.COM.BR

Mais dinheiro para a seca
Nem precisa explicar, eu só queria entender:
a presidente volta à Bahia para anunciar ações
contra a seca e mais dinheiro para resolver o
problema. Mas qual problema? Mas qual seca?
Este mesmo governo praticamente abando-
nou à própria sorte o hiper, mega, mega-
lomaníaco projeto da Transposição do Rio São
Francisco depois de bilhões enterrados lá, de-
pois de uma greve de fome de um bispo,
depois de todas as críticas, depois de o então
presidente Lula, o Cara, berrar e garantir que
a obra tiraria da miséria da seca e da sede 12
milhões de nordestinos. Na sua sanha po-
pulista, tapouosouvidos,fechouosolhospara
tudo em volta e levantou as mãos ao céu...
Agora, o governo diz que não sabia que os
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A o longo dos últimos dias, o Enem
tomou conta das conversas aqui e ali.
Foram cerca de 5,8 milhões de es-

tudantes brasileiros inscritos no exame
deste ano. Em Salvador, da ordem de 420
mil. Mais de 45 universidades públicas o
adotam como forma de ingresso, ao menos
que parcialmente, como no caso da Ufba,
que o usa para a primeira fase das licen-
ciaturas e bacharelados.

Do ponto de vista organizacional, é um
grande avanço a existência de um exame
nacional que substitua os tradicionais e su-
perados vestibulares. Facilita a vida dos es-
tudantes, diminui os custos, possibilita a
mobilidade de um Estado para outro e, ao
mesmo tempo, viabiliza a elaboração de
importantes bancos de dados nacionais pa-
ra avaliação do ensino superior no País.

Mas não deixa de ser preocupante o fato de
que, a exemplo do que se dava com o ves-
tibular, o Enem termina impondo ao ensino
médio uma padronização exagerada que faz o
sistema educacional brasileiro funcionar na ba-
se dos cursinhos preparatórios, centrado numa
lógica que vai se impondo no mundo todo, a
dos exames nacionais e dos ranqueamentos de
instituições, professores e estudantes. Antes,
cursinhos para os vestibulares, hoje, para o
Enem, com aulões e tudo.

No entanto, o que me chamou a atenção
nas matérias que se seguiram ao dia dos
exames foi o nascimento do bebê de Pâ-
mela de Oliveira, 17 anos, em plena prova,
em uma escola de Sidrolândia/Mato Grosso
do Sul. Entrevistada, a jovem afirmou que
não sabia que estava grávida!

Ter um filho no meio de uma prova não
é algo tão estranho assim, uma vez que já
assistimos, lamentavelmente é bem verda-
de, a partos acontecerem em situações as
mais inusitadas possíveis. O que causou
estranhamento foi o fato de o ministro da
Educação, Aloísio Mercadante, telefonar pa-
ra a estudante, tão logo soube do ocorrido,
comunicando que ela teria outra oportu-
nidade agora em dezembro (o que é pre-
visto legalmente), e anunciando conside-
rá-la “um símbolo do Enem” (aspeado em
O Globo de 5.11.12).

A situação merece destaque pelo que tem
de inusitado e preocupante, para além do
ponto de vista de políticas públicas edu-
cacionais e, por isso, já suscita reflexão.

Ora, a jovem afirmou que estava grávida
e não sabia. Supondo-se verdadeira essa
versão da garota, revela clara deficiência
das políticas públicas de saúde, de edu-
cação e da situação das escolas em par-
ticular; significa que os professores com ela
não dialogavam; que ela não havia feito
nenhum exame pré-natal; que sua família
– e ela mesma! – não tinha a menor noção
do que estava acontecendo com seu corpo,
com a sua vida. Tenho visto que o Mi-
nistério da Saúde vem atuando intensa-
mente na questão da gravidez na adoles-
cência, mas os números são ainda assus-
tadores. Segundo a Organização Mundial
da Saúde, 22% dos adolescentes fazem sexo

pela primeira vez aos 15 anos de idade e a
Dra. Albertina Duarte, da Casa do Adoles-
cente/SP, afirma (dados de 2009) que a cada
18 minutos uma menina de 10 a 14 anos dá
à luz uma criança. Paralelo a isso, algo que
nos parece bastante óbvio é constatado pe-
los dados do IBGE de 2010: quanto mais
escolarizadas, mais as mulheres evitam a
gravidez na adolescência. Portanto, esse
não é um tema que possa passar desper-
cebido, nem da jovem, nem das autoridades,
e muito menos das políticas públicas.

Por outro lado, se a jovem, sabendo-se
grávida, omitiu tal fato à organização do
Enem e, ao dar à luz, afirmou publicamente
que nada sabia a respeito do seu estado,
configura-se aqui mais uma importante
questão para reflexão. Ora, se nada a im-
pediria de fazer o Enem grávida, o fato de
ter mentido ao ser questionada acerca da
sua gravidez deixa evidente a existência de
importantes questões subjetivas. Mais uma
vez constatamos o flanco deixado pelas po-
líticas públicas a merecer discussão, o que
deixo a cargo dos profissionais da área.

Desse modo, de forma diametralmente
oposta em relação ao ministro, penso que
essa jovem que pariu no meio do exame,
longe de ser tomada como um “símbolo do
Enem”, configura emblemático fracasso das
políticas públicas sociais no País, a recla-
mar urgentes redirecionamentos.

A jovem que pariu no
meio do exame, longe
de “símbolo do Enem”,
configura emblemático
fracasso das políticas
públicas sociais no País

Dilma e a indústria da seca
Chamou a atenção, no discurso da presidente
Dilma Rousseff para os governadores que par-
ticiparam da reunião da Sudene, sexta em
Salvador, a referência à contratação de car-
ros-pipas nos municípios atingidos pela seca.
Embora ainda seja uma novata na política,
Dilma sabe que o carro-pipa é uma espécie de
símbolo da indústria da seca, sendo usado
com frequência por régulos interioranos para
tirar vantagens políticas, pois água se traduz
em voto. Dilma falou: “...Nos orgulhamos de
ter feito a maior operação de carros-pipas
deste País, pela necessidade. Mas não nos
orgulhamos de estarmos usando os carros-pi-
pas mais uma vez como forma de superar a
seca. Achamos que carro-pipa não é a melhor
resposta para o Nordeste. Recorremos, até que
as obras estruturantes estejam prontas. Até
vamos recorrer a uma combinação de ações
para fazer face a essa tragédia que é a seca. Por
isso que o Exército tem sido nosso parceiro”.
Citou ainda que o governo já disponibilizou
recursos para contratação de 4.120 carros-pi-
pas e vai autorizar mais 906.

O fantasma da “terra arrasada”
A troca de prefeitos, principalmente de gru-
pos rivais, sempre traz surpresas desagradá-
veis para o gestor que está entrando. Isso
ocorre em todo o Brasil, e na Bahia não seria
diferente, pois uma das tradições da política
brasileira é promover o que se convencionou
chamar de “terra arrasada”. Mas o nosso Es-
tado tem sempre um “toque” especial. Em
janeiro de 2009, por exemplo, após as eleições
de 2008, a Prefeitura de Almadina ganhou
projeção nacional: o novo prefeito José Rai-
mundo Laudano Santos (PMDB) disse ter en-
contrado uma cobra coral venenosa no seu
local de trabalho. Além disso, acusou a ad-
ministração de seu antecessor Willians Cunha
Santana (PPB) de deixar arquivos queimados,
linhas telefônicas e internet cortadas devido
à falta de pagamento. Ocorre que Santos teve
duas contas rejeitadas pelo TCM ao longo do
mandato, tentou a reeleição este ano e perdeu
para a candidata Alba Gois (PSD).

Costas quentes
Os moradores do Loteamento Marina Rio Po-
juca, em Barra do Pojuca, Camaçari, estão
sentindo os efeitos nefastos das boas relações
políticas de um grupo de pessoas que ocupou
um terreno próximo ao condomínio e pro-
move devastação da mata, que faz parte de
uma APA (Área de Proteção Ambiental). Eles
se instalaram durante a campanha eleitoral e
logo tiveram apoio de candidatos do muni-
cípio. Mas a cereja do bolo foi uma bandeira
do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra que arrumaram para pendurar
num toco de pau.

Com as "costas quentes", não são impor-
tunados por nenhum dos órgãos públicos aos
quais os moradores do loteamento recorre-
ram para que acabassem as queimadas cons-
tantes que promovem na área: Prefeitura de
Camaçari, Ministério Público, Ibama, Polícia
Ambiental. Os invasores já providenciaram
também "gatos" de luz e água. Camionetes e
motos circulam pelo acampamento quase to-
do dia. Pelo que se sabe, APAs não são locais
para a instalação de assentamentos, mas isso
não parece intimidar os invasores, confiados
nas suas "costas quentes". Na Prefeitura de
Camaçari, o máximo que os moradores con-
seguiram descobrir é que há pessoas no mu-
nicípio que costumam invadir terrenos, con-
solidar a ocupação e vender as terras logo
depois.

Mistérios
Coisas que não se entendem na política. Há
um bom tempo, tramita na Assembleia Le-
gislativa a proposta de projeto de lei do de-
putado Paulo Rangel (PT) que dispõe "sobre a
obrigatoriedade de nomeação de funcioná-
rios concursados e efetivos para os cargos de
segundo e terceiro da Administração Pública
direta e indireta do Estado da Bahia” e a coisa
não anda. Vive parado nas comissões técnicas
da Casa. Não se entende quem pode ser contra
a medida tão moralizadora. Outro item difícil
de engolir é a resistência da maioria dos de-
putados para instalar uma CPI das ONGs, que
poderia investigar tanto a Pierre Bourdieu
quanto as outras entidades que alguns mem-
bros da Casa desconfiam estar metidas em
falcatruas. É bom lembrar do caso do Instituto
Brasil, tratado com desdém pela maioria dos
deputados e que teve comprovado pelo Mi-
nistério Público o desvio dos recursos do con-
vênio de R$ 17,9 milhões feito com a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano do Estado.

. Será lançada nesta quarta, em Salvador, a
campanha “É da nossa conta! Trabalho In-
fantil e Adolescente”, uma iniciativa da Fun-
dação Telefônica Vivo em parceria com o
Unicef e a Organização Internacional do Tra-
balho. Estima-se que existam 3,6 milhões de
menores que trabalham no Brasil.

Biaggio Talento
tempopresente@grupoatarde.com.br

TEMPO PRESENTE

Nasceu
no Enem

custos seriam tão elevados, e o cimento já
pipocou por todo o caminho, e outra licitação
seráfeita,etc.EvemosláemcimaaBeloMonte
indo pelo ralo, alguns estádios já condenados
ao pó de ‘cinquenta tons de cinza’. Até a ponte
Salvador/Itaparica servirá apenas como pon-
te para as próximas eleições. Aguardemos. No
entanto, bastaria que o governo soubesse que
a seca é pontual e todo ano está ali no mesmo
lugar, com os mesmos danos, as mesmas lá-
grimas, o mesmo mandacaru. ACHEL TINOCO,
ACHELLTINOCO@YAHOO.COM.BR

Fogos de artifício
Acabo de assistir a um longo espetáculo pi-
rotécnico, de altíssimo nível, no encontro de
prefeitos. É um privilégio poder presenciar
como é empregado o meu dinheiro. O de todos
nós. PAULO TESTA, PAULOHUGOTES-
TA@GMAIL.COM

Presente de aniversário
Tudo bem que as eleições já se passaram há
algum tempo, porém, tem certas coisas que
deixam ou deixaram marcas. Por exemplo:
com o resultado destas, Pelegrino acumula,
pela quarta vez consecutiva mais uma der-
rota. É de se perguntar: será que já não deu
para perceber que o povo de Salvador, não
simpatiza muito com este candidato? Será que
ele ainda vai tentar mais outra vez ou deve
“aquietar o facho”? De quem será que foi a
culpa: da falta de carisma do candidato ou sua
aliança com a turma do mensalão? Na dúvida
marque palpite duplo. E Lula, será que gostou

do presente de aniversário que ganhou dos
soteropolitanos – um bolo baixinho, peque-
nino confeitado de azul, vermelho e branco e
com uma vela em cima com o número 25 bem
grande? Coisas para reflexões futuras. VALDIR
DE SANTANA, VAVAL7049@GMAIL.COM

Corrupção
O presidente da China, Hu Jintao, disse na
abertura do 18º Congresso do Partido Comu-
nista Chinês que a corrupção pode ser fatal
para o país. Ele qualificou o fenômeno como
endêmico e disse que a má conduta dos di-
rigentes “pode provocar a derrubada do Par-
tido e do Estado”. No Brasil é diferente: a
corrupção faz parte da cultura governamen-
tal. O famoso jeitinho brasileiro é algo comum
e corriqueiro em todos os setores governa-
mentais. Intelectuais e jornalistas esquerdis-
tas, ficaram revoltados com as punições do
STF contra os corruptos mensaleiros e con-
sideraram as condenações como “golpe de
estado.” JORGE RORIZ, SALVADOR - BA

Calote?
A TWB deu calote nos clientes que tinham
cartão pré-pago de hora marcada. Gostaria de
saber como a Agerba vai se posicionar com
relação ao prejuízo causado aos usuários que
ficaram com créditos comprados e que agora
não podem ser mais usados e não foram
reembolsados. Fomos pegos de surpresa com
a intervenção, o sistema saiu do ar e não temos
a quem recorrer para ter nosso dinheiro de
volta. LOUTI BAHIA, SALVADOR - BA

NOTÍCIAS DO TWITTER SIGA @ATARDE

@EMERSONANOMIA, JORNALISTA
“Se nós pensarmos bem, futebol é apenas um
jogo: ano que vem, é todo mundo torcendo
de novo e espero ver Vozão e FEC na série A
em breve”

DIAS MELHORES PARA CEARÁ E FORTALEZA

@CLAUDIALEITTE, CANTORA E TÉCNICA
DO THE VOICE
“Sim! Semana que vem minha
superconvidada é @ivetesangalo! Mamãe, é
nóixxxx no #TheVoiceBr!!! ”

ANUNCIANDO CONVIDADA ILUSTRE

@PEREIO1, ATOR
“Histeria golpista: o Clarin diz que 300 mil
pessoas protestaram contra Cristina
Kirchner; La Nación, 200; CNN, 150;
Globonews, 700 mil!!! ”

DUVIDANDO E ACUSANDO A IMPRENSA

@MANOMENEZES, TÉCNICO DA SELEÇÃO
BRASILEIRA
“Parabéns ao Fluminense e a sua torcida pela
conquista do Título Brasileiro de 2012!”

PARABENIZANDO PELO TÍTULO GANHO,
FALTANDO TRÊS RODADAS O FINAL

@PINHEIROSENADOR, SENADOR PT-BA
“O Bahia perder para Cruzeiro é normal,
porém sem apresentar nenhuma reação é
uma vergonha. Agora, de novo conta, conta
para não cair”

DECEPCIONADO COM A FALTA DE LUTA

@_RICARDOCHAVES, CANTOR
“Lascou! Que venha o próximo sufoco contra
a Ponte Preta”

TRISTE COM A DERROTA DO BAHIA PARA O
CRUZEIRO E JÁ PREVENDO DIFICULDADES
NO PRÓXIMO JOGO

Editor
Jary Cardoso


