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Os suspeitos de sempre
Ao abordar aperto financeiro no estado –
fruto, aliás, da crise gerada pelo regime lu-
lopetista-venezuelano, o governador Rui
Costa, embora passe uma imagem de justa
preocupação, aponta como vítima mais
imediata o funcionalismo estadual, para o
qual poderá ser concedido reajuste inferior
à inflação em 2016. A classe compreenderia
qualquer sacrifício, desde que recíproco, a
começar pela redução do questionável nú-
mero de secretarias, Redas, onerosa mídia
autopromocionaleoutrosgastosdaespécie.
Curiosamente, nessas situações, como na
gestão anterior, o funcionalismo é sempre
o primeiro a ser lembrado, tal qual aquela
cenado célebre filmeCasablanca, quandoo
oficial francês,protegendoquemrealmente
atacou um general alemão, determina que
“prendam os suspeitos de sempre”... LA-
FAYETTE PONDÉ FILHO, SALVADOR - BA, LPF41
@HOTMAIL.COM

Mais iluminação, menos multas
No CAB, onde passo diariamente, a ilumi-
nação está totalmente precária. Esperamos
ônibusnaescuridãoe,deveículos,podemos
ser fechados a qualquer momento por as-
saltantes, já que temos que passar sempre
com baixa velocidade, por conta dos ra-
dares, muitos escondidos, como é coisa da
prefeitura. Com boa iluminação, a gente
consegue ver o que está acontecendo, quem
vem em nossa direção, e fica mais fácil a
polícia capturar criminosos em fuga. Aliás,
volta e meia a Paralela também fica às es-
curas, especialmente nos finais de semana,
nasproximidadesdoCABedoPituaçu.Sehá
recursos para investir em radares, por que
não iluminarmelhor a cidade?Menosmul-
tas e mais integração com o estado na pro-
moçãodasegurança, poisumépoucoedois
é bom, como diz o adágio. PABLO COUTO,
PABLOCOUTO0710@YAHOO.COM.BR

Prefeitura bairro a bairro
Muitas prefeituras do interior, como Boa
vista do Tupim e Itanagra, dentre outras,
têm levado a saúde ao caos com falta de
remédios etc. Em Salvador está sendo di-

ferente, no dia 10/9 o prefeito ACM Neto,
junto com o secretário da Educação, inau-
gurou diversas obras na Cidade Baixa, in-
cluindo reformas de creches, campos de
futebol, praças e despacho na prefeitu-
ra-bairro, a Secretaria da Semop também
vem melhorando a iluminação e ordena-
mento. O prefeito informou que, apesar da
crise federal, Salvador tem avançado bairro
a bairro e anuncioumais obras para região.
PEDRO CALMON, SALVADOR - BA, PEDROCAL-
MON_@HOTMAIL.COM

Falta de humanidade
Na contramão da campanha humanitária
que visa acolher imigrantes e refugiados
que tentam entrar na Europa, a Hungria
declarou estado de emergência e construiu
cercas de arame farpadonas fronteiras com
a Sérvia e com a Romênia, tendo deslocado
o seu exército para aquelas áreas. Lembra,
em parte, os campos de concentração na-
zistas da segunda guerra, apenas com uma
diferença: os imigrantes estão no lado ex-
terno das cercas. JOSÉ CASTELLI, JCASTEL-
LI384@GMAIL.COM

Para que serve a Constituição?
Existe no país um livro que os brasileiros,
principalmente políticos e outros homens
públicos, pouco usam: a Constituição! Foi
combasenelaqueoPTsaiuàs ruasgritando
“fora FHC” e pedindo seu impeachment, o
mesmo ocorrendo contra o presidente Col-
lor, e ambos eleitos pelo povo. Aí não era
golpe,mas agora é golpe quando se procede
damesmamaneiracomapresidenteDilma.
ComoaConstituiçãoéacartamagnadeuma
nação, temrazãoo ex-ministroAyresBritto,
do STF, que, em recente palestra em Sal-
vador, deixou claro que a Constituição é o
farol do direito e da justiça. Mas como o
entãopresidenteLulaumdiabateunamesa
e bradou: “F... a Constituição!” (lembram-se,
no episódiodo jornalista americanoque ele
queria expulsar do país?), o que mais es-
perar de justo quando a questão envolve os
políticos brasileiros? ANTÔNIO LUÍS ALMA-
DA, SALVADOR - BA, BISAMA01@YAHOO.
COM.BR

E vem o governo com mais impostos.
É, não tem jeito, saímos de um, caí-
mos no outro. Isto me leva a pensar

em ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral, atualmente no TSE, que vem sendo
contemplado com o pomposo título de
“caçador de crimes eleitorais”. É bom fri-
sar que não tem nada a ver com o fa-
migerado “caçador de marajás”, dos tem-
pos de Collor – que, pelo que investiga o
Lava-Jato, foi cassado (com dois SS) pelo
Congresso, mas não caçou (com Ç-cedi-
lha) a si mesmo – tanto que é hoje um dos
nossos mais notórios marajás. Aliás, com
os palavrões na tribuna do Congresso Na-
cional já deveria ter recebido outra cas-
sação, o que aconteceria em qualquer de-
mocracia que se respeitasse.
Bem, voltemos ao novo “caçador”. Subiu

muito na vida, o ministro, pois houve tempo
em que suas caçadas eram voltadas para
humildes professores das universidades fe-
derais que recebiam legalmente adicionais
relativos ao tempo emque exerceram chefias
de Departamento e Colegiado e diretorias de
instituições de ensino. Assim, não caçador de
marajás – mas demal assalariados do ensino
público. E era ele caçador a serviço de quem:
do presidente Fernando Henrique Cardoso.
(Escrevo este últimonome com temeridade,

pois, ao criticar o FHC em artigo anterior,
recebi e-mail, de um fernandista fanático, ca-
paz de fazer ruborizar-se, como se diz, um
frade de pedra. Criticar o governo eu posso –
mas o FHC não é permitido. Felizmente os
inúmeros aplausos recebidos de leitores anu-
laram os xingamentos. Agora, vejam vocês
que tipo de oposição intolerante e de lin-
guagem escatológica vem pregando demo-
cracia, muito cuidado na hora das urnas.)

Bem, na Advocacia Geral da União, o atual
ministro recebeu uma tarefa do FHC: em
simples resolução, suspender os adicionais de
que falei há pouco e que eram garantidos por
lei. O autor da ordem era FHC, que, sendo um
intelectual, deveria saber que uma resolução
não pode anular uma lei, a não ser, é claro,
em regime ditatorial. Agora, que o muito
estranho intelectual FHC tomasse tal atitude
não surpreende – mas surpreende, sim, que
o seu advogado tenha caído nessa.
Fui um dos atingidos, por ter sido chefe

de Departamento, de Colegiado e diretor
de Faculdade por quatro anos. Logo ape-
lamos para a Justiça Federal, claro. No
meu caso, felizmente, liminar imediata,
mas outros colegas não tiveram a mesma
sorte – havia gente no judiciário que pre-
feria concordar com o presidente e seu
braço-direito. O que há em nossas leis,
que não conseguem ser bem entendi-
das?... Vencemos no final, mas os que não
haviam conseguido liminar ficaram por
anos apertando os cintos. E até quem,
como eu, conseguiu se livrar de início,
teve que pagar aos advogados. O que sig-
nifica que FHC e seu ministro (indiferente
à ilegalidade flagrante do ato) acabaram
nos prejudicando de qualquer maneira.
Assim o multidoutor FHC queria con-

sertar as finanças do país – saqueando o
parco salário de professores... E agora está
aí no comando da oposição, confiando em
nossa amnésia quanto aos seus infelizes
(para o país) oito anos de poder, os quatro
último comprados no toma-lá-dá-cá, ou
é-dando-que-se-recebe. Sim, meus caros,
muito cuidado na hora das urnas.
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POUCAS & BOAS

. Está no gatilhoUmadobra no tempo
–ummemorial (quase) acadêmico, o no-
vo livro doprofessorNelson Pretto, tex-
to por ele apresentado na progressão
para professor titular da Faculdade de
Educação da Ufba. Tem lançamento pre-
visto para o dia 15, na Uesc, em Ilhéus.

. A Comissão de Desburocratização e
Incentivo ao Empreendedorismo da Câ-
maradeSalvadorpromovehojeaudiên-
cia pública na Casa do Comércio (14h30)
com o tema Comércio. Estarão lá CDL,
FCDL Fecomércio e Sebrae. O vereador
LeoPrates (DEM),presidente,querouvir
todos os segmentos empresariais.

. O juiz Fábio Alecsandro Bastos, hoje
corregedordoTRE, é filhodeEuclidesda
Cunhaevai receberhoje (19h)o títulode
Cidadão de Salvador. A iniciativa foi do
vereador Paulo Magalhães (PSC).

. O superintendente da Polícia Rodo-
viária Federal na Bahia é o inspetor Vi-
cente Tourinho, e não Daniel Madruga,
como ontem citado na nota Alívio tu-
rístico. Daniel Madruga é o superinten-
dente da Polícia Federal. Erro nosso.

COLABORARAM: JOYCE DE SOUSA E LUIZ TITO, DE FEIRA

Sofrendoobombardeiomidiáticoporconta
da crise econômica e seus pacotes, mais a
desarticulação política com o tempero da
Lava Jato, o ministro-chefe da Secretaria de
ComunicaçãoSocial, EdinhoSilva, convidou
para um café da manhã no Palácio do Pla-
nalto os diretores de redação de veículos
regionais (Bahia, Pernambuco, Amazonas,
Pará, RioGrandedoSul, Paraná, Paraíbaedo
Distrito Federal).
Foi na base do cada um paga a sua, já que

o governo está sem dinheiro. Ele falou das
suas pretensões com o encontro:
–Minha concepçãoéque regionalizar opro-

cesso de comunicação valoriza e fortalece a
democracia.A comunicação ficamais eficiente
e os veículos também saem fortalecidos.
É mais que isso. É uma estratégia que

embute um pedido de socorro.
Edinho falou sobre tudo, especialmente

da crise. Disse que a superação desse mo-
mento difícil não será obra de um salvador
da pátria nem de uma única pessoa e deve
vir da capacidade de dialogar.
Em síntese, tenta uma missão quase im-

possível: apoioparaumgoverno impopular
que acena com um pacote de medidas an-
tipopulares.

Prós e contras
Petistas disparam suas baterias contra ACM
Neto dizendo que ele não tem moral para
criticar a volta da CPMF, já que, no começo
do governo, deu um reajuste porradão no
IPTU e passou a cobrar ITIV antes de os
imóveis serem entregues.
Procede, mas há uma diferença. Neto,

quando começou, herdou um governo es-
culhambado de João Henrique. E Dilma é
antecessora e sucessora dela própria.

Chororômunicipalista
Começa hoje o encontro dos prefeitos baia-
nos promovidopelaUPBnoHotel VilaGalé,
em Guarajuba, para discutir o Desenvolvi-
mento Local Sustentável.
Antes da abertura, haverá uma assem-

bleia geral dos prefeitos para definir a es-
tratégia de atuação diante da queda de re-
passes do FPM de 33% neste mês.
E já que virou moda prefeito baixar sa-

lário para chorar a crise, é bom conferir
quantos estão lá pagando a conta do bolso e
quantos vão botar as prefeituras para pagar.

“Tem a temperatura e a
sensação térmica, mas,
infelizmente, todos sentem
mais a sensação térmica,
que vai além do que a
temperatura é realmente”
FRUTOS DIAS NETO, presidente do CDL de Salvador,

ontem em visita ao A ATARDE, ao falar sobre a crise.

Passo atrás
Em entrevista ontem ao radialista AldoMa-
tos, do programa Acorda Cidade, da rádio
Sociedade de Feira, o secretário de Trans-
portes e Mobilidade Urbana, Dário Rais Lo-
pes, do Ministério das Cidades, disse que
pedirá à Caixa Econômica a suspensão dos
recursosliberadosparaaobradoBRTnacidade
até que a prefeitura preste todos os escla-
recimentos sobre a condução da obra.

GOL CONTRA — O xis da questão está na
justificativa de Dário. Ele diz que ‘vários
representantes da sociedade e parlamen-
tares estaduais e federais’ estiveramemseu
gabinete com diversos questionamentos.
Osparlamentares emapreço sãoo federal

Fernando Torres (PSD) e o estadual Zé Neto
(PT). E já que perguntar não ofende, nestes
tempos em que está todomundo de cuia na
mão, Feira recusar R$ 90 milhões?

Novos tempos
Na era Jaques Wagner, o Sindsefaz era go-
vernista e o Instituto dos Auditores Fiscais,
agora sindicato, contra.
Os tempos mudaram. O Sindsefaz decre-

tou greve até sexta e o IAF fez questão de
divulgar nota dizendo que está fora.
Acha que o momento político e econô-

mico ‘não justifica medidas extremas’.
Coisas da vida.

Partido Novo

Está na praça desde anteontem, já valendo
para as eleições do próximo ano, o Partido
Novo, o 33º da longa lista legalizado no TSE,
apto portanto a disputar em 2016.
Na Bahia, a ponta avançada é o hoteleiro

Júlio Valnier, de Porto Seguro, dono da rede
dehotéisBacana, daí onomedeguerra Júlio
Bacana. Ele está otimista:
–Éumpartidoquepretendeserdiferente,

sem comprar voto, sem corrupção.
O problema é fazer o povão acreditar.

Aleluia vai bem

Foi bem-sucedida a cirurgia feita pelo car-
diologista Fábio Jatene (filhodeAdib Jatene)
nodeputadofederal JoséCarlosAleluia,pre-
sidente do DEM na Bahia.
Ele colocouduaspontesde safena. Estána

UTI, deve ficar internadomais uma semana
e espera voltar ao batente em 20 dias.

Doação compulsória
O telemarketing da Legião da Boa Vontade
está se aproveitando da ignorância e boa-fé
de alguns para arrecadar dinheiro com a
participação da Oi.
Pescadores da colônia de Salinas da Mar-

garida, analfabetos ou quase, que têm te-
lefonefixodaOirecebemapelosdaLBVpara
fazer doações mensais em benefício de
crianças e idosos. Sem entenderem bem do
que se trata, dizem sim.
Ao receberem contas altas sequer per-

cebem que a ‘doação’ está embutida.
Aí, desistemdo telefone fixoporacharem

o serviço muito caro.

JOGO DE EMPURRA — Pior é o jogo de
empurra que se estabelece quando alguém
orienta o prejudicado. A Oi alega que não
tem o poder de cancelar a cobrança, a LBV
diz que vai cancelar, mas não o faz.
Num caso, a Oi continuou cobrando R$ 50

nummêseR$100emsetembro.Emandouque
oclientepagasseedepoismandassecópiapara
a LBV providenciar a restituição num banco.
Ora, lá se paga conta em casas lotéricas.

Acuado, governo tenta
atrairmídia regional


