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Petróleo do Brasil
A riqueza negra do Brasil foi descoberta na
Bahia na cidade de Salvador, primeira ca-
pital do Brasil, no bairro do Lobato, no final
dos anos 30, enossa cidadenão recebenada
de homenagem por ser primeira capital
nem recebe royalties do petróleo comodes-
cobridora, apenas ficou esquecida, pobre e
violenta; para piorar, levaram a sede da
Petrobras para o Rio de Janeiro. Não po-
demos ficar esquecidos, sugiro um projeto
para rever essa questão, comoumdespacho
do governo federal de três dias a cada ano
e uma porcentagem dos royalties do pe-
tróleo para Salvador e revitalização do bair-
rodoLobato,marcodopetróleo, commuseu
dehistóriasobreadescobertadopetróleona
Bahia. PEDRO CALMON, SALVADOR - BA, PE-
DROCALMON_@HOTMAIL.COM

Turbulência
Surpreendente a declaração doministro da
Defesa, Jaques Wagner, de que a divulgação
da lista de políticos envolvidos no esquema
de corrupção da Petrobras “causará turbu-
lência”, no momento em que o país precisa
de calma e tranquilidade (sic). Ora, senhor
ministro,aturbulênciafoiprovocadagraças
à roubalheira desenfreada na empresa, en-
volvendodiretores,doleiros,políticoseseus
respectivos partidos. Para que o país volte à
normalidade,comodisseosenhor,épreciso
apurar com rigor os crimes cometidos con-
tra a estatal, doa a quem doer, como afirma
diariamente a presidente Dilma. CARLOS
NEVILLE, CARLOSNEVILLE@GMAIL.COM

Pena de morte oficiosa
Cotidianamente nos mais diversos locais
ouve-se aquela velha e cansativa e plantada
expressão “o país está muito violento; o
Brasil tem que ter pena demorte, não pode
continuar do jeito que está”, evidentemente
que advinda da mais radical e rabugenta
elite, que nos parece intencionalmente de-
sinformada. Pena demorte já existe no Bra-
sil faz tempo. Neste novo ano de 2015, quan-
tos pretos, pobres e periféricos foram con-
denados àmorte sem direito a corredor, ou
seja, com execução simultânea e imediata.

Será que há estatística? Ou estatística tem a
ver coma representatividade da vítima.Mi-
séria para os miseráveis. MATHEUS VERNE-
CK, SALVADOR - BA, MATHEUSVERNECK@
YAHOO.COM.BR

A dengue e o estado
Campanhas de combate à dengue são vei-
culadas a longo prazo nos meios de co-
municação com o objetivo de a população
tomar para si a responsabilidade de evitar
focos do mosquito. Acho muito válidas as
campanhas e as sigo com muita presteza,
inclusive, na função de síndica, fiscalizo o
edifício em que moro no sentido de não
registrar focos da doença. Agora, algo pre-
cisa ser feito no Colégio Central, pois há
inúmeras poças de água dando vazão aos
mosquitos, não só da dengue como da chi-
kungunya. O colégio é estadual, então, acre-
dito eu, cabe ao governo zelar pela higiene
do local, que parece estar abandonada, co-
mo também cuidar da população, pois, de
acordo com a quantidade de poças, inú-
merosmosquitos podemproliferar a doen-
ça mais rapidamente, colocando a popu-
lação em perigo. Sou moradora da região
central e aguardo solução do estado. ALINE
OLLIVA ESTRELLA, ENILA16@IG.COM.BR

Pontos corridos ou mata-mata?
Desde quando reassumiu a presidência do
Vasco, Eurico Miranda falou que quer criar
uma comissão, junto à CBF, para estudar a
mudança do atual Campeonato Brasileiro.
Mirandadefendecomunhasedentesavolta
do sistema mata-mata nas finais do Bra-
sileirão. Como todos sabem, o Cruzeiro, que
é bicampeão brasileiro, a caminho do tri,
descobriu a fórmula de como se conquistar
o título do Brasileirão, e isto está incomo-
dando muitos cartolas. No meu entendi-
mento, a CBF deveria fazer uma consulta
popular para saber dos brasileiros se que-
rem ou não a continuidade do sistema de
pontos corridos ou se retorna ao antigo
sistemademata-mata,paraser implantado,
em2016,namaiorcompetiçãodefuteboldo
mundo. WILSON CAMURUGI, WILSONCAMU-
RUGI@GMAIL.COM

“A pobreza da Bahia não é só eco-
nômica, mas de empreendedo-
res de talento”, afirmou Paulo

Ormindo em artigo aqui em A TARDE
(01.03). Perfeito diagnóstico e quase prog-
nóstico, descrevendo a tristeza de nossa
elite empresarial (e política) que nem
mesmo se utiliza das tais responsabili-
dades sociais para investir na transfor-
mação da Bahia num rico espaço para se
viver. Parece que a Bahia não interessa, o
que interessa é possuir “uma Mercedes e
uma lancha seminova” (Ormindo) e pen-
sar no lá fora; melhor ainda se esse lá fora
for do outro lado do Atlântico, como,
aliás, assim pensavam as oligarquias no
nosso passado colonial.
Pouco se investe na conservação dos

patrimônios baiano e nacional, funda-
mentais para o conhecimento do nosso
passado, para a construção da memória e
do futuro. Paulo mencionou a situação de
alguns engenhos que poderiam, restau-
rados, se consolidar como uma nova rota
cultural no Recôncavo. Esse patrimônio
está sendo consumido, como constata-
mos com igual indignação, na mesma
A TARDE, em matéria sobre o fechamento
do Museu do Vaqueiro, em Rosa de Li-
ma/Jaguarari.
Exemplos não nos faltariam, mas quero

voltar aqui ao Museu de Ciência e Tec-
nologia de Pituaçu, sofredor da mesma e
irresponsável destruição. A SBPC tem in-
sistido na necessária intervenção do go-
vernador Rui Costa para uma breve so-
lução para tamanho descaso. Em recente
audiência com o novo secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, apresentamos
nossa indignação, cobrando uma posição

de governo sobre a questão.
A Uneb, uma instituição de ensino e

pesquisa, que dele cuidava, simplesmente
ocupa o seu espaço – o primeiro prédio na
América Latina construído exclusivamen-
te para ser um museu de C&T – com
instâncias administravas. Recentemente
estivemos reunidos, SBPC e Acadêmia de
Ciências da Bahia, presidida por Roberto
Santos, governador à época da criação do
museu, para darmos andamento a nossa
peregrinação em defesa do Museu de Pi-
tuaçu e na luta pela construção de mais
museus na Bahia.
Essa ação teria que integrar uma po-

lítica de divulgação científica, incluindo
uma forte atuação midiática visando dar
visibilidade, local e nacional, para o que
se produz no estado. Temos carência de
uma clara política de C&T para a Bahia.
Necessário recuperar esse tempo, pois um
Estado e uma nação que pensa em ser
educadora, precisa investir forte na for-
mação científica da juventude. Essa for-
mação se faz com escolas, obviamente,
mas tem que ir muito além.
Um museu contemporâneo é o espaço

da memória e também espaço da cultura
e da criação. Ali na Boca do Rio, hoje um
adensado bairro, no rico Parque de Pi-
tuaçu, podemos pensar em ocupar o pré-
dio com equipamentos e projetos que re-
cuperariam a memória do desenvolvi-
mento de C&T do Estado e, também, num
espaço de cultura, com cinema, teatro,
laboratórios de criação, para que a ju-
ventude possa, pondo a mão na massa,
inventar e criar e, com isso, contribuir
com a construção do nosso presente e
futuro.

TEMPO PRESENTE
tempopresente@grupoatarde.com.brLuiz Fernando Lima

COM LEVI VASCONCELOS

No dia 27 de janeiro Rui Costa garantiu a
jornalistas que iria inaugurar o novo HGE
“nos próximos dias”. Se conseguisse fazer
isso já o entregaria com quase um ano de
atraso em relação ao prazo, de um ano,
estipulado pelo ex-governador Jaques Wag-
nernomomentoda assinaturadaordemde
serviço, em março de 2013.
Não conseguiu e a ampliação, ou HGE 2,

como é chamado pelos governistas, só será
entregue no segundo semestre deste ano. A
Sesab, em nota, diz que o projeto está com
99,15% das obras físicas concluídas.
Mas ainda é preciso contratar cerca de 1,3

mil profissionais, além de equipar a uni-
dade.
Um problema na rede elétrica – que foi

feita na década de 1990 e não suportaria as
novas demandas – é apontado como res-
ponsável pelo atraso, mas o fato é que os
prazos dados pelo Executivo, geralmente,
nãosãocumpridoseopioréquesecontinua
como hábito de estipular data para entrega
de obras.
É aquela velha história: eu finjo que cum-

pro e você que acredita.
O investimento inicial seria de R$ 33 mi-

lhões. Mas a conta ainda não foi fechada.

Secretário vai a Alba

Amanhã, o secretário estadual da Fazenda
Manoel Vitório apresenta o relatório do
quartoquadrimestrede2014aosdeputados
estaduais. Este é o último balanço da gestão
de Jaques Wagner. A bancada de oposição
reuniu seus principais parlamentares e dis-
tribuiu questões para serem feitas ao se-
cretário. Prometem deixá-lo sem resposta,
mas não antecipam o que vem por aí.

Contas de governo

AconselheiradoTCECarolinaCostamontou
uma comissão considerada robusta pelo
presidente do órgão, Inaldo Paixão, para
analisar as contas do último ano de man-
dato do ex-governador Jaques Wagner.
— O foco do tribunal é esta análise. Os

nossos técnicosmais gabaritados foram se-
lecionados para analisar os números. De-
pois disso continuaremos as nossas pautas
cotidianas.

“Nós não podemos
deixar a principal
empresa deste país e
toda a sua cadeia
produtiva inerte como
está neste momento. O
simples fato de a
Petrobras anunciar que
vai reduzir o número
de investimentos já
representa um
problema sério. Nós
estamos falando agora
no Brasil, infelizmente,
se a nossa queda do PIB
vai ser maior ou menor
que 1%. Isso é recessão.”
RICARDO ALBAN — Presidente da Fieb quer que o

governo divida com os empresários a responsabilidade

diante da crise econômica e das diversas medidas

anunciadas pelo ministro Joaquim Levy

Pauta truncada

Os vereadores de Salvador ficaram tão con-
centrados namontagemdas comissões que
se “esqueceram” do Plano Plurianual (PPA).
Semvotar este projeto, nenhumoutro pode
ir a plenário. Depois de “tomarem conhe-
cimento”daobstrução,resolveramtocarpa-
ra a frente e devemvotá-lo hoje ou amanhã.
A bancada doprefeito ACMNetonão espera
ter maiores problemas para aprová-lo, mas
é bom esperar para ver como se compor-
tarão os vereadores do PTN.

MATÉRIAS DE VEREADOR — Na próxima
quarta-feira, os líderes da Casa pretendem
colocar em votação diversasmatérias feitas
por vereadores. Mas não são projetos de lei,
são moções e aprovação de utilidades pú-
blicas. O presidente Paulo Câmara (PSDB)
diz que ainda vai levar uma ou duas se-
manasatéqueprojetosde lei sejamvotados.
Noacordofeitocomoslíderesficoudefinida
a necessidade dasmatérias passarem pelas
comissões. Os colegiados trabalham a todo
vapor, mas ainda não têm muito a apre-
sentar.

PTNEPT— Enquanto o ano avança a apro-
ximaçãodoPTNedoPTnaCâmaracontinua
sem acontecer. Os vereadores do ex-aliado
de ACM Neto acreditam que mereciam ser
mais prestigiados e os petistas ainda não
aceitaramde “bomgrado” os novos aliados.
A união é tratada com cuidado.

Oprocesso

Amanhã, o superintendente de Finanças da
Assembleia, Marcos Presídio, será sabati-
nadopelodeputadosestaduaisdaComissão
de Constituição e Justiça cumprindo rito
para ser nomeado conselheiro de Tribunal
de Contas do Estado.
Na condição de candidato único e com

bom trânsito entre os parlamentares, Pre-
sídio terá o caminho livre.
No entanto, diversos quadros políticos

tentaram se viabilizar para a vaga deixada
por Zezéu Ribeiro. São os casos dos ex-de-
putados Yulo Oiticica e Clóvis Ferraz, além
de José Nunes e Paulo Rangel, este último
mais com anticandidato do que candidato
propriamente dito.

Governo não cumpre
prazo de obras doHGE

POUCAS & BOAS

. Depois de dois anos no centro das
discussões políticas, o agora secretário
de Educação, Guilherme Bellintani, se
afastou dos holofotes. Bellintani che-
gou a ser cotado como possível vice na
chapa de ACM Neto em 2016 e recebeu
convites de diversos partidos alinhados
ao prefeito. Recusou todos e, pela pri-
meira vez, descartou publicamente
qualquer possibilidade de disputar car-
gos eleitorais. Disse isso em entrevista
a Zé Eduardo, na Rádio Metrópole, na
última sexta-feira. Omundopolítico dá
voltas e é possível que no futuro esta
decisãomude,maspeloque se vê agora,
Bellintani fica apenas até 2016.

. Amanhã acontece a pré-conferência
do Conselho Municipal dos Direitos do
da Criança e do Adolescentes na sede da
prefeitura bairro do Subúrbio Ferroviá-
rio, em Paripe. A reunião começa às 8h
e segue até as 12h. A sede fica na rua
Pará.

. A saída da coordenadora-geral do
Planserv, Sônia Magnólia, ainda gera
especulações. Sônia era tida como uma
profissional competente e os colegas
não acreditam nas razões que levaram
à demissão. Nos corredores, a informa-
ção que circula é que ela foi perseguida
por negar deslocar recursos do plano
para outros destinos da administração
estadual.OsecretáriodaAdministração
EdelvinoGóes elogiou Sônia e disse que
a mudança de comando é considerada
natural no serviço público.


