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O atual governo é uma
máquina eficiente em
arredação, mas um
monstro em má
distribuição. Exceto
para os políticos,
banqueiros e
empresários

ESPAÇO DO LEITOR
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POUCAS & BOAS

. Os servidores técnico-administra-
tivos da Uneb paralisam as atividades de
hoje até a sexta-feira para que sejam
cumpridas promessas de promoção, au-
mento do auxílio alimentação, amplia-
ção de carga horária, etc.

Será na quinta-feira, às 11h, no Palácio do
Planalto, a assinatura do contrato que passa
definitivamente para as mãos da Vinci Air-
ports a concessão do aeroporto internacio-
nal de Salvador.

Michel Temer estará lá e espera-se a pre-
sença de Rui e Neto também, diretamente
interessados em boas relações com a po-
lítica e com a Vinci. Aeroporto bom significa
boa reputação para o turismo, que faz cir-
cular dinheiro.

HUB – A Vinci chega com vontade de gerar
dividendos. Um dos gestores já está na linha
de frente para atrair três voos da europeia
KLM-Air France. Também estão na disputa
os aeroportos de Recife e Fortaleza. A de-
cisão de quem leva ficou para agosto.

A grande importância da atração dos voos
internacionais da KLM-Air France para Sal-
vador é porque a Gol está avaliando um
lugar para criar seu hub no Nordeste a fim
de operar voos com a companhia europeia.
Isso sem dúvida elevaria o aeroporto da
Bahia em alguns andares.

VANTAGENS – Interessa a todo mundo:
Estado, prefeitura, Vinci. Mas para atrair a
KLM-Air France e consequentemente entrar
no páreo para o hub da Gol – companhia
aérea que mais cresce no Brasil, diga-se –
tem que ser vantajoso do ponto de vista
econômico. Um dos motivos que fez a Bahia
perder o hub da Azul ano passado foi o preço
do querosene para reabastecimento das ae-
ronaves.

Agora Rui concordou em baixar a alíquota
do ICMS do combustível de 18% para 12% –
o que Recife fez lá atrás, com 8%, e levou. A
Vinci, ao que dizem, está intermediando a
negociação de outras taxas com governo e
prefeitura. Os termos das negociações por
enquanto se guarda a sete chaves.

“Vem aqui o presidente
da República fazer
teatro com um monte
de ministros e nada”
RUI PALMEIRA (PSDB), prefeito de Maceió, sobre
promessa de ajuda do governo em razão das chuvas

“A população vai
compreender porque
este é um governo
que não mente”
MICHEL TEMER, sobre aumento de impostos

Parceria com a Ucrânia
Essa é boa para os cofres do Estado e para os
diabéticos que dependem do SUS. A Ba-
hiafarma deve começar a produzir insulina
em parceria com o laboratório ucraniano
Indar em uma nova fábrica, cujas obras
devem começar ainda esse ano.

Rui Costa, o secretário da Saúde, Fábio
Vilas-Boas, e o presidente da Bahiafarma,
Ronaldo Dias, viajam à Ucrânia no final de
agosto para bater o martelo com a Indar. O
investimento estimado para o projeto é de
R$ 300 milhões, com a geração de 400 em-
pregos diretos.

A partir da construção da fábrica a Ba-
hiafarma passará a ser a responsável pelo
fornecimento de 50% da insulina distribuí-
da pelo Ministério da Saúde através do
SUS.

Vinci assina contrato.
Peleja por voos continua

Valter Campanato / Agência Brasil

BELEZA BRASILEIRA | A época de floração dos ipês-roxos, que em Brasília vai de
junho até o mês de agosto, confere ao centro de poder do país um cenário de beleza
que contrasta com a feiura do que tem se visto na política da capital federal

Povo subjugado
O governo brasileiro se tornou uma fer-
ramenta para roubar os frutos do traba-
lhador brasileiro, para dar a quem nunca
trabalhou para obtê-los. Depois da notícia
de que em apenas seis meses o governo
arrecadou R$ 1,2 trilhão em impostos (daria
paradarR$978,00acadabrasileiropormais
de seis meses), superando a do ano anterior
no mesmo período, volta agora, achando
pouco (pois a sua ganância em arrecadar é
como um buraco negro), resolve aumentar
o PIS e Cofins sobre a gasolina mais cara e
mais impura do planeta. O atual governo
(continuação do anterior) é uma máquina
eficiente em arredação, mas um monstro
emmádistribuição.Excetoparaospolíticos,
banqueiros e empresários tipo Irmãos Ba-
tista, cuja benevolência corre solta. Infe-
lizmente, nós brasileiros abrimos mão de
subjugar o governo para vivermos subju-
gados por ele desde a época do “quintos dos
infernos”. Porém, nos últimos 30 anos, a
carga de impostos daquela época é o sonho
utópico nosso que esperávamos realizar du-
rante o governo que se dizia para os mais
pobres, mas continuou sendo dos mais ri-
cos. Hoje, vendo a conta corrente e os in-
vestimentos milionários para aposentado-
ria de quem se dizia pobre de-marré-deci, dá
vontade de vomitar sobre a barba dele.
ENÉAS ESTRÊLA, ESHTRELA@HOTMAIL.COM

Casa Grande e senzala
A elite brasileira está feliz. Pensam que a
Constituição de 1988 era por demais cidadã e

a CLT concedia muitos direitos à classe tra-
balhadora, inviabilizando a produção e os
lucros. Segundo essa nova ordem políti-
co-econômica hoje em curso no Brasil, na
obra de Gilberto Freyre não cabe a senzala:
basta a casa grande. ERIVAN AUGUSTO SAN-
TANA, JOHANNESBERGSANTANA@GMAIL.COM

Resposta sobre blitz
A blitz é uma importante e eficaz medida de
policiamento preventivo e ostensivo. Na úl-
tima semana as ações desenvolvidas em di-
versos bairros de Salvador e Região Metro-
politana resultaram na apreensão de 32 mo-
tocicletas, uma delas roubada em Pituaçu, e
quatro carros. As blitzes também ampliam a
sensação de segurança dos cidadão baianos.
Continuaremos promovendo as blitzes em
locais com altas taxas de crimes, levando
mais segurança para a população. ASSESSO-
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Pichadores contra a parede
A construtora MRV Engenharia e Partici-
pações encontrou um jeito curioso que dei-
xou os pichadores na maior saia justa.

A construtora adotou a Praça Solar da
Costa, inaugurada na última quinta, em Vila
de Abrantes, por meio de parceria com a
prefeitura de Camaçari. No meio da praça,
em uma singela, mas bem visível placa em
alvíssimo muro, lê-se o educado texto:

“Atenção Sr. Pichador. A cada mês que esse
muro permanecer limpo, a MRV doará cesta
básica para uma creche ou instituição de
caridade da sua cidade".

Busca ganhar a simpatia do cidadão que,
é de supor, despejará sua fúria sobre os pi-
chadores se a advertência não funcionar.

Na boa-fé do cidadão
Michel Temer publicou decreto no Diário
Oficial na quarta determinando que, no âm-
bito do governo federal, nenhum orgão pú-
blico poderá mais exigir do cidadão au-
tenticação de cópias de documentos, cer-
tidões de orgãos do governo federal (da Re-
ceita Federal, do TSE...) para dar entrada em
algum serviço ou pedido e outras buro-
cracias.

Presume-se que os sistemas estarão in-
terligados. Na prática, uma mão na roda. O
curioso é a presunção de boa fé do cidadão,
logo no artigo 1º do decreto, nº 9094. Difícil
será exigir desse cidadão que faça o mesmo
do lado de lá, em meio a tanta Lava Jato.

Nelson Pretto
Professor da Faculdade de Educação/UFBA,
conselheiro da SBPC
nelson@pretto.pro.br

Crise política, ciência em crise

D esde 1948, em julho, em algum lu-
gar do país, acontece a reunião
anual (RA) da SBPC, a Sociedade Bra-

sileira para o Progresso da Ciência. Tendo
desempenhado um importante papel de
resistência à ditadura militar no país nas
décadas de 1960/70, a SBPC tenta recuperar
seu papel ativista na luta pela democracia
e pela valorização da educação, saúde, ciên-
cia e tecnologia no país.

Congregando 239 outras sociedades
científicas, essa RA ocorrida na UFMG (en-

cerrada em 22/07), reuniu cerca de 10 mil
participantes e foi marcada pelos pro-
testos contra os cortes nos orçamentos de
C&T e Educação.

Nos debates foram apresentados dados
estarrecedores: em 2017, o governo promo-

veu um corte R$ 4,3 bilhões do orçamento
das universidades e centros de pesquisa,
equivalendo a cortar meio milhão de reais
por hora. O resultado óbvio é uma crise sem
precedentes, que pode levar, já no próximo
mês de setembro, à paralisação de inúmeras
atividades nas universidades e centros de
pesquisa, aliás, como já vem ocorrendo com
a UERJ, no Rio.

Durante a SBPC foi instalado na UFMG
o tesourômetro do conhecimento (Mo-
vimento Conhecimento Sem Cortes), que
além de denunciar o tamanho dos cortes
nos orçamentos de C&T a cada segundo,
convoca a todos para aderir a um abaixo-
assinado contra essas medidas.

Durante a SBPC, o anfitrião, reitor Jaime
Ramírez, cobrou manifestação de todos pelo

fim da Emenda Constitucional que congela
o orçamento por 20 anos, emenda que de-
nominamos durante a sua tramitação de
PEC do fim do mundo, em função da dra-
maticidade das suas consequências.

Acompanhando esse posicionamento, a
SBPC aprovou uma manifestação pública pe-
la Diretas Já, uma vez que as medidas ado-
tadas pelo governo são o oposto da opinião
expressa nas urnas pela população brasileira,
com alto índice de rejeição às Reformas Tra-
balhista e Previdenciária e à Emenda Cons-
titucional que congela o orçamento da União
pelos próximos 20 anos.

A festa da ciência que é a SBPC foi
marcada por protestos e termina com o
nosso grito pela volta da democracia ao
país e por eleições Diretas Já!

A SBPC tenta recuperar
seu papel ativista na
luta pela democracia
e pela valorização
da educação, saúde,
ciência e tecnologia

RIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Oxalá, tenhamos blitz
O leitor Ernani Rosa, em correspondência
enviada a essa coluna, sob o título “Desem-
bargador na blitz” tece críticas às blitzes rea-
lizadas na cidade do Salvador. Discordo to-
talmente da tese defendida, ninguém de sã
consciência vai impedir o direito constitu-
cional de ir e vir, muito menos criar obs-
táculo à mobilidade. Mas vejam, a blitz a que
o Sr. Rosa refere-se, é uma ação do Detran da
Bahia com apoio da Polícia Militar para pro-
teger a vida da população. Nestas ações, mo-
toristas e veículos que não estejam devi-
damente habilitados, portanto colocando
em risco a vida das pessoas, são retirados de
circulação. Condutor alcoolizado ou não ha-
bilitado, veículo sem condições de segurança
para circular, entre tantas outras situações
são detectadas nas blitzes. Segundo foi no-
ticiado na imprensa, na noite do último sá-
bado, um motorista capotou um carro na av.
Tancredo Neves ao evadir-se de uma blitz, ao
ser abordado recusou-se a fazer o teste do
bafômetro. Por que se evadiu? Por que se
recusou a fazer o teste do bafômetro? A so-
ciedade precisa conscientizar-se da tragédia
que é o trânsito, milhares de vidas são cei-
fadas, milhares de pessoas ficam sequeladas.
A blitz é uma ação de prevenção, os seus
benefícios são muito maiores do que uma
pequenaretençãonotrânsitooumaisalguns
minutos para chegarmos ao nosso destino.
Precisamos ser menos intolerantes, nós to-

dos, cidadãos comuns ou autoridades. A vida
agradece! MAURICIO BACELAR, MAURICIO.BA-
CELAR@BOL.COM.BR

Crônica de Rui Espinheira Filho
Com relação à crônica do Sr. Rui Espinheira
Filho, peço desculpas pela troca do nome do
município de Poções por Prado. Concordo
com ele sobre o desamor dos brasileiros por
plantas. Sou filha de Maracás, neta de ita-
lianos e alemães e o município era rico em
árvores frutíferas, todo quintal tinha um bom
de quinhão de pêssegos, romãs, nêsperas,
oliveiras, figos, marmelos, maças, beringelo
(que inclusive só vi lá), e outras infinidades de
frutíferas, mas comum, além das ornamen-
tais. Hoje não existe mas nada. Até o horto do
estado foi extinto. E as flores vendidas não são
asnativas.SãotodasimportadasdaHolambra
(SP). Sempre lamentamos isto. LUCIA MOR-
BECK, MLP.MORBECK@GMAIL.COM

Monumento a Maria Quitéria
A Fundação Gregório de Matos ainda não
realizou a limpeza do monumento em ho-
menagem a Maria Quitéria existente no
bairro da Soledade. A decoração foi colocada
no dia 2 de julho e durante a noite o belo
monumento anda atormentando as pes-
soas como se fosse fantasma. Aparentemen-
te deve ter ocorrido esquecimento entre os
orgãos responsaveis pela coordenação do
trabalho, jà que foi realizada a retirada dos
enfeitos do monumento do Campo Grande
e da Praça Municipal. PAULO GOMES, PRN-
GOMES2017@ GMAIL.COM


