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SIMANCA

Faz umas duas semanas que a verea-
dora Cátia Rodrigues aprovou, na Câ-
mara de Vereadores de Salvador, um

projeto de indicação ao prefeito ACM Neto
para a colocação de uma bíblia “em di-
mensões análogas às demais homenagens
prestadas no local”, aludindo às esculturas
de orixás, do renomado artista Tati Moreno,
expostas no Dique do Tororó. Em meio a
emaranhados, permitam-me os sérios, que
geralmente há entre políticos e alguns lí-
deres com votos de rédeas, o prefeito de
Salvador afirmou em bom tom e com pos-
tura altiva que era desnecessário ter uma
bíblia no local, lembrando do espaço que
existirá no Ogunjá para representação re-
ligiosa dos evangélicos, sem falar, natural-
mente, que já existe uma bíblia na praça Ana
Lúcia Magalhães, na Pituba. Ora, ora, não
resta dúvida alguma que a intenção desta
senhora vereadora foi meramente provo-
cativa, de intolerância e abuso, querendo
evidenciar força política e demonstrar aos
seus eleitores que ela “trabalha” – a pro-
pósito me ocorreu a curiosidade de saber da
frequência dela na Câmara, bem como pro-
jetos apresentados para o benefício geral da
cidade. Não quero acreditar que só tenha
sido este da bíblia gigante.
Certamente, que todo e qualquer vereador

propõe o que acha importante, mas quando
se apoia em ação de provocação é preciso
que a sociedade fique em alerta, pois é assim
que começam as grandes sanhas de into-
lerância, comaparentes inofensivas atitudes.
Faço parte ao lado de lideranças religiosas de
um recém-formado Comitê Baiano Inter-re-
ligioso que guarda o objetivo de monitorar
ações de intolerância, provocações religiosas
e denunciar com firmeza tais insensatezes.
Assim, esperamos que os senhores políticos
que adoram posar para fotos de integração
religiosa, em discurso de igualdade passem
a ter comportamentos mais assertivos, sem
receio de quaisquer segmentos religiosos, a
fim de serem respeitados pelo todo, no com-
prometimento com a cidadania, no dever
com a manutenção da harmonia social.
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EDITORIAL

Umcrime
contra todos
Em seismeses foramquase setemil casos
flagrados, em Salvador. É um crime con-
tinuado, tipificado no Código Penal Bra-
sileiro, em seu artigo 155, que cuida do
furto. Trata-se, aqui, das ligações clan-
destinas à rede pública de distribuição de
água, incluindo-se no que a legislação
chama de “coisa alheia móvel”. E não
cabe, no caso, a alegação de insignifi-
cância, já que se considera, no ato, haver
clara“reprovabilidadedocomportamen-
to do réu”.
Háautores reiteradamenteapanhados

em situação delituosa, com multas que
ultrapassam, somadas, os R$ 2 milhões e
que ainda assim insistem na prática.
Quando se furta um bem cujo custo de
distribuição cabeaumconjuntodeusuá-
rios ou a toda a sociedade, distribui-se o
dano; não é apenas a empresa respon-
sável pelo abastecimento, por exemplo,
que perde coma subtração criminosa. Os
usuários que pagam pelo serviço arcam
com o prejuízo, já que seu custo forma a
tarifa a ser quitada periodicamente. Ou
seja:quandooseuvizinhofurtaaáguada
Embasa você paga por ela.
Há, no Brasil, uma confusão histórica:

imagina-se que a coisa pública pertence
ao governo, em vez de ser um bem da
populaçãoeporelamantida.Danifica-se
uma praça, um prédio municipal ou de
outrasesferas, furta-seenergiaelétricaou
água e conclui-se que é o governo quem
está perdendo. Desconhece-se, em larga
escala, teremsidoos recursosoriundosda
arrecadação de impostos que custearam
aquele bem ou serviço, e que sua res-
tauraçãovaionerarasociedadecomoum
todo.
Éprecisoconscientizarapopulaçãopa-

ra o fato de que é ela quem paga e,
portanto, tem o dever – mais do que o
direito – de zelar por sua manutenção,
denunciando atos de vandalismo ou de
furto – de água, de fios elétricos etc. Mas
acima de tudo é necessário punir os que
insistem na prática criminosa, como dis-
põe o Código Penal: multa – se o réu é
primário e é de pequeno valor a coisa
furtada; e reclusãodedoisaoitoanosnos
casos de furto qualificado.
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Ingressos para
showdoMartagão
ainda estão à venda

Em novembro, comemoramos aqui
na Bahia os 25 anos do Projeto Axé,
com festa e, ao mesmo tempo, preo-

cupação com a sua manutenção, que vem
se dando a duras penas. Desde há muito
o Axé vem lutando para sobreviver, mes-
mo fazendo tão espetacular trabalho de
formação da juventude, reconhecido em
todo o mundo.
Hoje, acordamos com uma lamentável

notícia do fim do apoio da operadora Oi
ao projeto das escolas Oi Kabum que,
espalhadas por quatro cidades brasileiras,
fazem um genial trabalho de empode-
ramento das juventudes. Ações que ar-
ticulam arte, tecnologia, educação e ci-
dadania.
Não tenho dúvida de que esses são pro-

jetos que dão vazão à criação, à inven-
tividade, à explosão de ideias que ema-
nam de cada um dos participantes, hoje
crianças, adolescentes e jovens, amanhã
os adultos do nosso futuro.
São turbilhões criativos que explodem

aqui na Bahia, Minas, Pernambuco, Rio e em
todos os lugares domundo onde a liberdade
de expressão e de criação impera.
Momentos de crise deveriam servir pa-

ra avançarmos na criação de novas ideias
e para o pensar grande. No entanto, la-
mentavelmente, a primeira solução en-
contrada por aqueles que apoiam pro-
jetos como as Escolas Oi Kabum é o can-
celamento do apoio, o que implicará no
fechamento de projetos fundantes e es-
truturantes que têm feito a diferença na
sociedade.
Escolas como as da Oi Kabum estão, de

fato, formando cidadãos que passam a ser
programadores da produção (e da socieda-
de), e não meros reprodutores e consumi-
dores de produtos ou de informações.
Não podemos esquecer que estamos

nos referindo à formação de jovens, por-
tanto, uma turma que seguramente, ten-
do uma sólida e ampla formação, fará a
diferença no futuro.
Esse ano fui convidado pela equipe da Oi

Kabum para escrever um texto de um livro
para celebrar os 12 anos do projeto. Mal

sabia que estava, com aquele texto, escre-
vendo um epitáfio e não um texto cele-
brativo. Lá dizia que essas experiências têm
a riqueza da possibilidade de remixar tudo:
tecnologias, diálogos entre lugares, valores
culturais fortalecidos, fortalecendo, assim,
os processos formativos centrados numa
perspectiva autoral.
As escolas precisam, então, se consti-

tuir em espaços vivos de estímulo à pro-
dução e à comunicação, implantando o
que denomino de círculo virtuoso de pro-
dução de culturas e conhecimentos, e não
apenas de consumo de informações. Ins-
tala-se a remixagem total, para a alegria
geral!
Estou nestemomento no Recife, e escrevo

para conclamar os empresários brasileiros
a olharem com mais carinho para esses
projetos. Aqui nesta cidade, caldo de muita
cultura, referencio um pernambucano da-
nado, Lenine, que ao comemorar os seus 30
anos de carreira, afirmou ser um artista
“raiz e antena ao mesmo tempo”. Assim
como ele, essas juventudes estão sedentas
por uma outra escola, por outras escolas,
aqui também na perspectiva plural. Que-
rem também ser raiz e antena. Querem
juntar tudo, artes, ciências, saberes, tec-
nologias, solidariedades, generosidades, pa-
ra ajudar na construção de outras educa-
ções e de uma sociedade justa.
Não deixemos esses projetos morre-

rem. Axé, Oi Kabum!

“Momentos de crise
deveriam servir para
avançarmos na
criação de novas
ideias e não para
cancelar projetos que
têm feito a diferença”


