
SALVADOR SÁBADO 13/1/2018 OPIN IÃO A3

www.atarde.com.br
71 3340-8991

(Cidadão Repórter)

71 99601-0020
(WhatsApp)

ASSOCIADA
À SIP -

SOCIEDADE
INTERAMERICANA

DE IMPRENSA

PREMIADA
PELA

SOCIETY
FOR NEWS

DESIGN

MEMBRO
FUNDADOR DA ANJ

- ASSOCIAÇÃO
NACIONAL

DE JORNAIS

ASSOCIADA
AO IVC -

INSTITUTO
VERIFICADOR DE
COMUNICAÇÃO

SEDE: RUA PROFESSOR MILTON CAYRES DE BRITO, N.º 204, CAMINHO DAS
ÁRVORES, CEP: 41.820-570, SALVADOR/BA, FALE COM A REDAÇÃO:
(71)3340-8800, (71)3340-8500, FAX: (71)3340-8712 OU 3340-8713, DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA DAS 6:30 À MEIA-NOITE. SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS:
DAS 9:00 ÀS 21 HORAS; SUGESTÃO DE PAUTA: CIDADAOREPORTER@GRU-
POATARDE.COM.BR, (71)3340-.8991. CLASSIFICADOS POPULARES: (71)3533-0855;
CIRCULAÇÃO: (71)3340-8612; CENTRAL DE ASSINATURA: (71)3533-0850.

Fundado em 15/10/1912

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: RENATO SIMÕES
Vice-Presidente: VERA MAGDALENA SIMÕES

Diretora de Redação: MARIANA CARNEIRO
Diretor Controller: LUCAS LAGO
Diretor de Operações: CLEBER SOARES
Gerente Industrial: ÉLIO PEREIRA

BRUNO AZIZ

Nelson Pretto
Professor da Faculdade de Educação da UFBA
nelson@pretto.pro.br

A ntes do carnaval de 1976, a univer-
sidade de Houston, no Texas, man-
dou uma equipe de pesquisadores

para Salvador. Durante um mês, cada um
foi incumbido de trabalhar com um dos
blocos ativos naquela época. Na minha re-
cém-aberta Galeria da Sereia no largo do
Pelourinho, tive a oportunidade de me re-
lacionar com Laverne Dutton, uma baixi-
nha e dinâmica loira que soube enfrentar
a desconfiança dos Filhos de Gandhi e aca-
bou reunindo preciosíssimo material.

Assim, uma farta documentação sobre o
carnaval de Salvador, incluindo êxitos do
momento – partituras, letras, filmagens e
gravações ao vivo – e fantasias completas de
cada bloco, está hoje à disposição dos es-
tudiosos americanos. Até elementos dos en-
feites de rua estão em Houston, como, por
exemplo, uma das cabeçonas criadas por
Fernando Coelho e Tati Moreno. Uma delas,
aliás, despencou, matando um folião na
Praça Castro Alves.

Com exagerada frequência me queixei
da amnésia dos governantes em qualquer
assunto que envolvesse a cultura popular
baiana. Que não exista nenhum centro de
memória sobre as expressões de nosso
povo é simplesmente vergonhoso. Ho-
mem do Nordeste? Dragão do Mar? Mu-
seu Edison Carneiro? SEMIG? Casa do
Pontal? Pra quê?!

A Bahia merece um espaço especifi-
camente dedicado à farta produção de
seu gênio popular. Cadê a rica colcha dos
mil retalhos que compõem a cultura baia-
na? Desde as procissões até o samba de
roda, passando pelos cantos e recantos do
sertão, do Recôncavo e dos litorais. Do
mar, dos rios e das lagoas. Dos rituais de
passagem, da vida e da morte. Dos ter-
reiros e dos quilombos. Dos ouros, das
pratas e das esmeraldas. Dos vaqueiros e
dos cortadores de cana. Dos couros, dos
barros e das palhas.

Devemos, sim, parabenizar a prefeitura
por algo que deveria ter sido feito há
décadas. Mas não basta. Precisamos de
um projeto muito mais amplo, mais
abrangente, a nível do estado da Bahia.
Infelizmente, o que esperar de governos
que abandonam um cinema Jandaia, um
museu Wanderley Pinho e até deixam
ruir o Solar do Unhão – Museu de Arte
Moderna da Bahia – sonhado e realizado
pela lendária Lina Bo Bardi na gestão do
governador Juracy Magalhães?

Agora só se fala da megalomaníaca
ponte chinesa sobre a baía, enquanto os
hospitais não têm nem esparadrapo e, na
entrada de Santo Amaro e São Tomé de
Paripe, jazem dois enormes imóveis aban-
donados que um dia tiveram a pretensão
de concretizar as promessas do projeto
Minha Casa Minha Vida. E, por falar em
Paripe, quem usa o embarcadoiro para a
ilha de Maré arrisca sua vida, tal seu
vergonhoso estado de conservação. A pre-
feitura de Salvador não chega até lá?

Voltando à memória da cultura popu-
lar, não passou da hora de dignificar a
identidade baiana?

Dimitri Ganzelevitch
Produtor cultural
dimitri.santoantonio@gmail.com
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Esta é uma
discrepância alarmante,
que se arrasta sem
julgamento e causa
impacto – e danos –
ao orçamento

Um exagerado mecanismo processual
move o pagamento do auxílio-moradia a
todos os juízes e procuradores, o que
atualmente onera o governo em R$ 1,3
bilhão. Além de publicamente taxado co-
mo inconstitucional e imoral, o benefício
faz com que alguns destes servidores re-
cebam salários que extrapolam o piso
salarial de R$ 33,7 mil. A demora do Su-
premo Tribunal Federal (STF) em julgar
este pagamento, o corporativismo de as-
sociações de juízes e a inércia dos ma-
gistrados que aceitam os ganhos extras
exorbitantes como se amparados por
uma economia estável de um país em
franco crescimento denotam a proble-

mática. Mas a realidade é bem outra.
Umaanálisepontualsobreaquestão,do

professor Michael Freitas Mohallem, da
FaculdadeGetúlioVargas(FGV),éessencial
ao entendimento do porquê os gastos pú-
blicoscomjuízeseprocuradoresatingiram

altascifrasnos últimos três anos, quando o
STF decidiu entender o benefício à classe
por inteira: o auxílio-moradia deveria ser
excepcional, e não a regra, afinal, por que
receber estes recursos um magistrado que
mora na mesma cidade onde trabalha? A
“classe” hoje consiste em 88 ministros de
tribunais superiores, 2.381 desembargado-
res, 14.882 juízes de primeira instância,
2.390 procuradores do Ministério Público
da União e 10.687 promotores dos Mi-
nistérios Públicos estaduais.

Esta é uma discrepância nacional alar-
mante e que se arrasta sem julgamento,
uma ilógica indefinição do Supremo que
causa impacto – e danos – ao orçamento.

Vale ressaltar, inclusive, que é também te-
ma de mais uma disputa de poder – às
vezes de egos – entre STF e Parlamento. Há
congressistas, como recentemente fez o se-
nador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que
crucificam a autofixação do auxílio-mo-
radia sem qualquer tipo de apreciação ou
deliberação do Congresso Nacional.

Paralelo ao embate político da libe-
ração ou reforma do benefício nesta mo-
dalidade, permeia no âmbito popular a
questão da moralidade do STF e dos pró-
prios magistrados, cada um com vícios e
egoísmos nada funcionais ao Brasil que
vai para o ‘tudo ou nada’, à guinada
definitiva em 2018.

C omeçamos mal 2018 na Educação
em Salvador. Não que alguém es-
tivesse tendo grandes expectativas

para este ano como um todo, mas não
imaginávamos sermos surpreendidos, já
no desabrochar do ano (02.01), com no-
tícias como a que nos ofereceu a Secre-
taria Municipal de Educação (SMED). Pois
quase como primeiro ato do ano a SMED
distribuiu um aviso anunciando que 36
sites ou redes sociais haviam sido blo-
queados, sendo, portanto, impossibilita-
dos de serem acessados tanto pelo “Órgão
Central” como pelas “Gerências Regionais
e Unidades Escolares”.

Ao ver a extensa lista me perguntei ime-
diatamente: por que não banir de vez a pró-
pria internet na educação em Salvador?

É lamentável que uma Secretaria de
Educação tome atitude como essa, proi-
bindo, por exemplo, o muito melhor Te-

legram e não o seu concorrente What-
sApp. Será que é porque aquele foi de-
senvolvido por dois irmãos russos?!

Proibiram também o Youtube e não o bus-
cador Google, da mesma empresa Alphabet,
e, com isso, outro questionamento: qual o
critério para selecionar uns e não outros?

Vivemos um momento de intensa luta
política, onde a internet está desempenhan-
do um papel central, estando ela própria no
foco dos debates contemporâneos. Conectar
a escola à internet e usá-la plenamente é
parte imprescindível da formação das ju-
ventudes. Essa tem sido nossa maior ba-
talha desde 1995, quando conectamos, na
gestão da prefeita Lídice da Matta, a pri-
meira escola municipal à internet, a Novo
Marotinho.

Necessário se faz inserir as escolas no
mundo contemporâneo, contribuindo pa-
ra uma formação cidadã plena de todos.
Diferente do que quer a SMED, precisa-
mos de mais, e não menos, conexão e
formação para o uso pleno das redes. Esse
não é um desafio simples, mas não o
enfrentaremos banindo os sites e as redes
sociais do espaço educacional.

Aqui na Bahia os deputados estaduais
já tentaram fazer o mesmo, mas estive-
mos presentes combatendo e, graças à
nossa luta, esse absurdo não passou.

O mais curioso desta iniciativa da Pre-
feitura de Salvador (DEM) é que na mes-
ma semana do tal comunicado, matéria
aqui em A TARDE anunciava que o MEC,
também sob o comando do DEM, preo-
cupado com a baixa conectividade das
escolas, havia lançado a Política de Ino-
vação Educação Conectada, afirmando
em seu site: “a educação pode ser imen-
samente beneficiada com a tecnologia”,
tendo como meta conectar todas as es-
colas públicas até 2024.

Obviamente nos perguntamos: para
que investir na conexão das escolas à
internet, pelo menos em Salvador, se aqui
tudo é proibido?

O que passa na cabeça dos gestores
municipais, que não entendem nada de
Educação, Ciência e Tecnologia, e querem
tocar as políticas educacionais de nossa
cidade?

Difícil responder. Tudo muito lamen-
tável.


