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O assassinato de uma jovem
Foiapenasmaisumassassinatogratuitoem
Salvador, nada mais do que isso. Mataram
uma jovem de 22 anos, estudante de me-
dicina que certamente iria ajudar as pes-
soas,produzir.MarianaOliveiraTeles.Ama-
nhã pode ser eu, e depois de amanhã pode
ser você. E quem pagará por isso: o estado?
O estado não está nem aí... A família dessa
jovem é quem pagará pelo próprio sofri-
mento, porque sequer acreditam mais na
Justiça. Qual justiça caberia neste caso? O
desgraçado que fez isso, este sim, este con-
tinuará empaz, pronto para nos abordar na
próxima esquina. ACHEL TINOCO, ACHELL-
TINOCO@YAHOO.COM.BR

Cadê a Segurança Pública?
Para os frios cálculos de estatística, mais
umamorte ocorreuno sábado 30/8, noCos-
ta Azul. Para a família, amigos, vizinhos e
demais pessoas que ainda têm sensibili-
dade, os assassinatos deMarianna, 22 anos,
estudante de medicina, de Felipe Cabral, 25
anos, em 1º/8 no Imbuí e de tantas outras
vítimas são dores irreparáveis e para toda a
vida. A onda de violência e crimes tem au-
mentado no Stiep, Costa Azul, Imbuí... Sal-
vador, Lauro de Freitas e em todo o estado.
É preciso que cada um de nós exija pro-
vidências imediatas do governo do estado
da Bahia, responsabilizando-o pelo descaso
com a Segurança Pública. HENDRIK AQUI-
NO, HENDRIK@COMPOS.COM.BR

Sobre Salvador
Manter o posto de terceira cidade mais po-
pulosa do Brasil não deveria ser uma prio-
ridade para Salvador. Na verdade, uma ci-
dade deve ter a população à qual possa
oferecerboaqualidadedevida. Interessante
que os maiores aglomerados urbanos do
mundo não estão nos países mais desen-
volvidos.Dequeservemanter-senoterceiro
lugar com transporte público deficiente,
congestionamentos constantes, inseguran-
ça generalizada, dificuldades de abasteci-
mento em várias áreas. Não é por acaso que
tanta gente busca, ou procura buscar amu-
dança para cidades onde é possível viver

com mais tranquilidade e qualidade. ISA-
DORABROWNERIBEIRO, ISADORABROWNE@
HOTMAIL.COM

Resposta Seman
A Secretaria Municipal de Manutenção (Se-
man) informaqueaspraças doBarãodoRio
BrancoedoMosteirodeSãoBentopassaram
por requalificação e serão entregues à po-
pulação nopróximodia 3 de setembro, com
novos equipamentos, iluminação e paisa-
gismo. MARCOS ANTONIO, ASSESSOR DE CO-
MUNICAÇÃO, SALVADOR - BA,MARCOS.SECSE-
MAN@GMAIL.COM

CPMF
Ainda agora o governo trata o contribuinte
como o colonizador tratava a colônia, im-
pondo descabidas derramas fiscais, exigin-
do tantos quilos de ouro, sem considerar a
capacidade contributiva do cidadão. Atua
piordoquenavassalagem,porqueo senhor
feudal pelo menos dava segurança ao vas-
salo, enquanto que nosso governo nem isso
faz. Malversa os recursos públicos de tudo
quantoéformae,quandoocofreesvazia,em
vez de cortar despesas – em grande parte
supérfluas –, como recomenda a sensatez,
lança mais impostos no lombo do burro de
carga para continuar a esbórnia. WALTER
BARRETO DE ALENCAR, SALVADOR - BA, WAL-
TERALENCAR30@GMAIL.COM

Amadurecimento político
A atual crise político-econômica por que
passa o Brasil coloca à prova a indepen-
dênciadas instituiçõeseoamadurecimento
político dos brasileiros – e o resultado é
preocupante. O Congresso Nacional age se-
gundo seus interesses; e o Judiciário tam-
bém mostra evidências de influência po-
lítico-partidária. Enquanto isso, a popula-
ção, quedeveria sepreocupar comodestino
danação,perde-seemdisputasporpartidos
políticos, em um momento que todos eles
demonstram suas deficiências. Para fina-
lizar,o jornalismonoBrasildeveriasermais
independente, crítico e investigativo. ERI-
VAN AUGUSTO SANTANA, JOHANNESBERG-
SANTANA@GMAIL.COM>

Em entrevista ao jornal O Globo, por
ocasião do lançamento de seu mais
novo livro, Metafísicas Canibais (Co-

sacNaify), o antropólogo Eduardo Viveiros
de Castro relata um episódio que nos faz
refletir um pouco sobre o papel da edu-
cação no mundo contemporâneo. O epi-
sódio: fazia ele uma palestra sobre cos-
mologia ameríndia, em Manaus, para
uma plateia composta, meio a meio, por
cientistas e índios. Ao término da pa-
lestra, percebeu que os cientistas estavam
estranhados com a sua abordagem e per-
maneceram calados. Após o silêncio, le-
vantou-se uma senhora índia e afirmou,
dirigindo-se aos cientistas: “Vocês preci-
sam prestar atenção ao que o professor aí
está dizendo. Ele está dizendo o que a
gente sempre disse; que, por exemplo, os
peixes, quando fazem a piracema (a de-
sova), estão na verdade, lá no fundo do
rio, transformados em gente como nós,
fazendo um grande dabucuri (cerimônia
indígena típica da região).”

Essa sabedoria milenar, que tanto des-
cuidamos e na maioria das vezes renega-
mos, chamando-a de folclórica ou popular,
constitui a base do que Viveiros de Castro
denomina de perspectivismo indígena. E o
que isso tem a ver com a educação no
mundo contemporâneo? Tudo!

As discussões que estão em voga sobre
a base nacional curricular, formação de
professores, papel das universidades, en-
tre outras, partem sempre da premissa de
que existe um conhecimento privilegia-
do, o científico, e que as demais formas de
se ver o mundo são apenas úteis como
adorno cultural, e não como uma cos-
mologia, formas outras de se ver o mun-

do. Ou, como diz Viveiros de Castro, “ape-
nas um ornamento pitoresco para os fe-
nômenos reais.”

Uma educação que queira formar a ju-
ventude para viver plenamente o hoje e
construir o amanhã precisa olhar para o
passado, com respeito e posição de apren-
dizagem. É justo no confronto de visões
de mundo que temos a possibilidade de
construir novos conhecimentos, produzir
novas subjetividades e, assim, compreen-
der o planeta como um ente multiface-
tado de cosmologias, que não se colocam
de forma superior umas às outras. A es-
cola não pode começar (de)formando a
percepção da meninada, sob o risco de
nunca mais conseguir reverter essa per-
cepção e, com isso, não permitir ao jovem
aprendiz já (de)formado compreender a
diversidade do mundo e de suas inter-
pretações. Corre, assim, um enorme risco
de formar para a intransigência e into-
lerância.

Certa feita, em nossa disciplina Po-
lêmicas Contemporâneas, oferecida pela
Faculdade de Educação para alunos de
toda a Ufba, o professor Samuel Vida,
analisando a presença dos negros
pós-cotas na universidade, afirmou que,
hoje, já os temos aqui dentro, mas essa
é, ainda, uma Ufba branca (desculpa, Sa-
muel, se não fui preciso da reprodução
de sua importante fala!). Perfeito. Não
basta os sujeitos pertencentes às cultu-
ras não-científicas adentrarem na uni-
versidade: eles precisam transformá-la.
E isso ainda não acontece.

É urgente um profundo repensar da
educação e, para tal, ouvir os índios pode
ser uma boa.

TEMPO PRESENTE
tempopresente@grupoatarde.com.brLevi Vasconcelos

COM LUIZ FERNANDO LIMA

POUCAS & BOAS

. Odeputadofederal IrmãoLázaro (PSC)
disse ao radialista Carlos Lima, da Rádio
Povo,queseoprefeitodeFeira,ZéRonaldo
(DEM), quiser falar sobre a possibilidade
de ele ser vice, hoje ocupada por Luciano
Ribeiro, do PMDB, tem conversa.

. Botou azeite quente na política fei-
rense. Lázaro elegeu-se ano passado em
faixaprópriaeZéRonaldotentaatraí-lo.
Mas nos meios políticos em Salvador o
que se diz é que a vice dele deve per-
manecer comoPMDB,mas agora emvez
de Luciano será Colbert Martins.

. Líderes dos cacauicultores baianos
vão estar amanhã na Comissão de Agri-
culturadaAssembleia (9h)paradiscutir
a fonte das suas angústias atuais, o
drawback, lei que a indústria usa para
forçar o preço para baixo. A iniciativa é
do deputado Aderbal Caldas (PP).

. Moradores de Potiraguá, insatisfei-
tos com a situação da BA-270, ameaçam
interditaraBR-101naalturadeCamacan.
Dizemquearodoviaéconexãoturísticade
Brasília e oeste com o litoral baiano, es-
pecialmente a Costa do Descobrimento.

. A Câmara de Salvador realiza hoje (9h)
sessãoespecialparafestejarapassagemdo
Dia Municipal do Outdoor. Quem puxa o
carro é o vereador Geraldo Júnior (SD).

COLABORARAM: BIAGGIO TALENTO E LUIZ TITO, DE

FEIRA DE SANTANA

Emmeioà crisepolítica que sacodeBrasília,
com o governo vivendo a indigência de ar-
ticulação no Congresso Nacional, o Depar-
tamento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar(Diap)divulgoualistadaedição2015
dos 100mais influentes lá. Dos 39 deputados
federais e três senadores baianos, oito estão
nela, dois da oposição e seis governistas.

Sãoeles JoséCarlosAleluia(DEM)eArthur
Maia (SD),pelaoposição, JorgeSolla (PT),Afon-
so Florence (PT), Daniel Almeida (PCdoB) e
AlicePortugal (PCdoB),maisossenadoresWal-
ter Pinheiro e Lídice da Mata (PSB).

Para anotar: Aleluia, que passou um tem-
po fora do Congresso, voltou fazendo ácida
oposição e reassumiu o destaque. Solla, que
é estreante, logo no primeiro ano também
está no topo. O PCdoB tem três deputados
(além de Daniel e Alice, Davidson Maga-
lhães) e emplacou dois. Pinheiro aparece
pela 17ª vez consecutiva. Já Lídice também
estreou. Aparece pela primeira vez.

Seja como for, destacar-se num cenário
como o atual é um alento.

EM PORTUGAL — Aliás, Lídice tem dupla
razão para comemorar. AlémdoDiap, o site
Notícias aoMinuto,de Lisboa, Portugal, des-
tacouapresençadelanaFrenteParlamentar
Mista de Direitos Humanos da Criança e
Adolescente e na CPI de Assassinatos de
Jovens no Senado.

Normalmente o Notícias ao Minuto bate,
ao invés de elogiar.

Destino incerto
Epor falaremWalterPinheiro,dezentredez
políticos baianos que atuam em Brasília
apostam que ele vai deixar o PT.

Só não se sabe o destino. Por incrível que
pareça, aliados de ACM Neto acalentam a
esperança de tê-lo ao lado em 2018.

Cantado ele já foi.

Agenda política
ACM Neto abriu brecha na agenda ontem
para fazer política. Na hora do almoço foi à
sededoDEMeabonoua filiaçãodeEvanildo
LimadaSilva,oVaninhodaRádio,candidato
a vereador em Camaçari.

Sinalizou que o preferido de Neto em Ca-
maçari é o vereador Elinaldo (DEM), que tem
no calo José Tude, agora no PMDB.

“Vejo com pesar a recessão.
Eventualmente, alguns
dizem que a operação tem
uma parcela de culpa
nisso. Dou o exemplo da
Refinaria Abreu e Lima.
Não foi a operação que fez
com que os custos da sua
construção passassem de
US$ 2 bilhões para
US$ 18 bilhões”
SÉRGIO MORO, juiz da Lava Jato, durante um fórum em
São Paulo, negando que a operação seja causa da recessão.

Missão emBrasília
A viagem que Rui Costa e Marcelo Lino fi-
zeram a Brasília semana passada teve um
alvo: o ministro Teori Zavascki, do STF.

Pauta: a ação dos servidores da Assem-
bleia que cobramo pagamento do aumento
diferenciado concedido em 1992 que está
comoministro.SegundoMarcelo,oimpacto
será R$ 400 milhões caso os servidores
saiam vitoriosos, como saíram no TJ.

Zavascki só ouviu. Nada disse.

Piada pronta
A Associação Nacional dos Auditores (Au-
dicon) protocolou quinta última no Tribu-
nal de Contas dosMunicípios (TCM) pedido
cujo processo recebeu o número 11963-15.

A pedida: nossos auditores estão reivin-
dicando auxílio-moradia, o que daria em
torno de R$ 4,7 mil para cada. Os portais do
TCMeTCEmostramqueosauditoresganham
em torno de R$ 30mil a R$ 31 mil brutos, dos
mais altos salários públicos do país.

Detalhe:opresidentedaAudicon,queédo
TCU, chama-se Marcos Bemquerer.

OS PRECEDENTES— A bemda verdade, só
para lembrar, os auditores não estão in-
ventandoapólvora.Háprecedentes.Oscon-
selheiros,pelomenososdoTCM,járecebem
o tal auxílio desde dezembro de 2014.

O benefício foi criado para quem sai dos
seus estados para servir em Brasília.

Amoda se alastrou e criamos dois Brasis,
o do povo e dos privilegiados. Pode?

Sobre o ITIV
Paulo Souto, secretário da Fazenda de Sal-
vador, esclarece sobre o parcelamento do
Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV)
noprojetoemtramitaçãonaCâmara:nãose
tratadeconcessãoparaimóveisvelhosesim
os incorporados, aqueles em que o cidadão
compra na planta e vai pagando até receber
as chaves, quando ficar pronto.

Para os demais, a regra é a mesma.

Noites insones
Vizinhos do Solar Cunha Guedes, uma casa
de festas na Vitória, bairro chique, não têm
mais sossego nos fins de semana. O pro-
blemanãoestánasfestasemsi,quetêmtido
a altura do som controlada. O pesadelo vem
exatamente quando elas terminam, pois o
trabalho de desmonte das estruturas não
espera a chegadadodia, sendo feito sempre
na madrugada, em geral entre 3h e 5h.

Lá, ao invés do canto dos pássaros, zoada.

OXISDAQUESTÃO— Eporqueobarulho?
Trabalhadores gritam aos quatro ventos, ca-
minhões buzinam ao chegar à porta para se-
rem carregados, o desmonte de mesas e es-
truturasmetálicas se propaga namadrugada.
Os quemais sofremsãoosmoradores doVale
do Canela, cujos prédios ficam bem defronte
ao fundo do casarão.

Apesar da crise, oito
baianos estão no Diap


