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H oje tem jogo do Brasil e estou atento
ao fato de que a maioria dos leitores
está interessada no jogaço de logo

mais com a Bélgica. Passando por Le Diable
Rouge, faltará pouco para pormos as mãos
no caneco. Todavia, enquanto acompanhá-
vamos a Copa, os deputados nos jogaram
uma tremenda “bola nas costas”.

Para o leitor menos familiarizado com o
jargão futebolístico, diz-se de “bola nas cos-
tas” a uma jogada que pega a defesa ad-
versária desprevenida. Desprevenidos esti-
vemos esses dias em que quase esquecemos
de Michel Temer e da maioria do Congresso,
esses nossos infaustos adversários. A pro-
pósito, o golpista deve estar esfregando as
mãos já esperando colher os louros do pos-
sível hexacampeonato.

Mas a bola nas costas não veio do Pla-
nalto, mas do Congresso, que é, igualmente,
detestado por grande parte dos brasileiros.
Enquanto assistíamos à Copa e torcíamos
para a Seleção Canarinho, no último dia 25
uma comissão formada por 26 parlamen-
tares, 20 dos quais integrantes da bancada
ruralista, aprovou o PL 6299/02. Conhecido
como PL do Veneno, o projeto de lei prevê
mudanças significativas na legislação que
trata do uso de agrotóxicos no país, per-
mitindo a liberação, mais fácil e mais rá-
pida, de inúmeros defensivos até então proi-
bidos pela legislação.

Todos sabemos o papel cumprido pelo
agronegócio em nossa economia. Em
2017, quando o PIB avançou 1%, o seg-
mento cresceu 13%, alavancado por uma
safra recorde. Não há dúvida de que a
composição da nossa riqueza tem uma
parcela significativa do trabalho na gran-
de lavoura, ainda que 70% dos alimentos
que vão à mesa dos brasileiros sejam
oriundos da agricultura familiar. A ques-
tão, contudo, é que deputados e senadores
não deviam atuar em função de seus in-
teresses particulares, atentando, grave-
mente, contra a saúde da população.

A se tomar os protestos de entidades co-
mo o SBPC, o Ibama, o Inca e a Fiocruz, que
se posicionaram firmemente contra o PL
relatado pelo deputado Luiz Nashimori
(PR-PR), mais de duas dezenas de agrotó-
xicos proibidos nos Estados Unidos e na
União Europeia, pelos malefícios que cau-
sam, estarão autorizados para uso na agri-
cultura do país. Em nota técnica emitida
pela Fiocruz, onde se ressalta que a atual
legislação, vigente desde 1989, foi fruto de
lutas sociais que significaram grande avan-
ço, pode-se ler que “as medidas propostas
no PL apresentam enormes retrocessos (...),
ocasionando prejuízos incalculáveis para a
saúde, o ambiente e a sociedade”.

A Copa termina em julho, mas o jogo
político que está em curso segue até ou-
tubro, quando elegeremos um novo pre-
sidente, novos governadores, 513 depu-
tados e ainda renovaremos 2/3 do Senado.
Não pensem os deputados que esquece-
remos o que vocês andaram fazendo nos
últimos meses. A derrota eleitoral pode
ser uma medida paliativa, mas não deixa
de ter sua eficácia.

Carlos Zacarias de Sena Júnior
Doutor em história, professor da Ufba
zacasenajr@uol.com.br
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Bola nas
costas

atarde.com.br/bahia

DESTAQUES
DO PORTAL

A TARDE

Confira o que abre
e o que fecha durante
o jogo do Brasil hoje

Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE / 11.05.1018

atarde.com.br/educacao

Cursos gratuitos
de ensino técnico
oferecem 9 mil vagas

É lamentável que ainda
existam no Brasil
ocupantes de cargos
que acham que podem
fazer o que querem
com o dinheiro público

Enquanto a bola rola nos gramados da
Rússia pela Copa do Mundo de Futebol
2018 e Neymar e seus companheiros ten-
tam conquistar o sexto título mundial da
Seleção Brasileira, um grupo de privile-
giados servidores do governo federal e de
empresas públicas passa os dias em ati-
vidades diversas, ganhando diárias e com
todos os custos cobertos pelos contribuin-
tes. É preciso dizer que, sem dúvida, em
eventos como a Copa é preciso ter pessoas
para promover a imagem do Brasil e até
dar suporte às equipes esportivas.

Porém, se alguém quiser saber quanto
está sendo gasto com diárias, passagens
de avião e hospedagem dos servidores,

corre o risco de sair goleado deste cam-
po. Sabe-se que 43 servidores do governo
e de empresas públicas estão na Rússia
com todos os custos bancados pelo Te-
souro Nacional. Outros dois servidores

foram liberados, mas viajam às pró-
prias custas, um dos quais é o único dos
viajantes a entrar em campo, o analista
Sandro Meira Ricci, que é também ár-
bitro da Fifa, e até já apitou o jogo entre
França e Dinamarca.

Foram enviados 28 servidores do Mi-
nistério do Turismo, do Ministério dos
Esportes, da Polícia Federal e até do Mi-
nistério da Cultura, mais 15 funcionários
de empresas públicas, entre as quais a
Caixa Econômica Federal. Só a Embratur
detalhou os gastos. Os outros órgãos não
informaram quanto e como estão gas-
tando, negando-se a cumprir a obrigação
de que qualquer gestor público tem de ser

transparente em suas ações.
É lamentávelqueaindaexistamnoBra-

sil ocupantes de cargos públicos que cul-
tivam o péssimo hábito de achar que
podemfazeroquequeremcomodinheiro
recolhido dos cidadãos, recursos que são
apenas colocados à sua disposição para
servir ao País e aos interesses da socie-
dade.

Não importam, em situação deste ti-
po, os resultados obtidos pela seleção do
técnico Tite e companhia, até porque já
temos, neste caso, um grande derro-
tado: o contribuinte, que paga altos
impostos sem saber para onde vai o seu
suado dinheirinho.

D esde 2001 existe uma lei, sancio-
nada por FHC, instituindo o 8 de
julho como o Dia Nacional da

Ciência. Em 2008, no governo Lula, a mes-
ma data também passou a celebrar o Dia
do Pesquisador. Apesar de existirem as
leis, a data nunca foi celebrada, sendo
praticamente desconhecida da população
e até mesmo dos cientistas.

A Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) vem trabalhando para re-
cuperar essa celebração, inclusive porque no
argumento legislativo para a escolha do 8 de
julho constava uma referência à primeira
reunião de cientistas, lá nos idos de 1948,
que deu origem à SBPC.

Afirmava o deputado Evandro Milhomen,
relator da lei: “A SBPC carecia de uma data
de referência para a ciência em nosso país;
além do que, em vista da grandeza da en-

tidade, entendemos que a definição desse
marco referencial levará o Poder Público a
perseguir o objetivo da proposta em dis-
cussão, incentivando a divulgação ampla do
Dia da Ciência em todos os setores da so-
ciedade brasileira, e principalmente nos es-
tabelecimentos educacionais do País”.

O difícil momento por que passamos, par-
ticularmente depois do golpe que depôs a
presidenta eleita Dilma Roussef, tem im-
posto cortes significativos nos orçamentos
para a área. Como parte da celebração dos
seus 70 anos, a SBPC vem promovendo se-
minários temáticos, sendo que, logo no pri-
meiro, a realidade orçamentária para CT&I
foi exposta de forma cristalina: o “inves-
timento nessa área voltou a níveis de 2002,
valor reduzido a 1/3 do que foi aplicado oito
anos atrás. Os atuais cortes drásticos nos
recursos para CT&I, após mais de uma dé-
cada de aumento significativo, colocam todo
esse investimento anterior, em recursos e
em pessoal qualificado, em risco. Estão
ameaçadas a continuidade das pesquisas e
a formação de novos cientistas”.

Dois outros aspectos estão sendo con-

siderados centrais para nós. O primeiro é
a revogação da Emenda Constitucional 95,
que congelou os investimentos no país
por 20 anos. O segundo, a recriação de
dois ministérios que foram absurdamen-
te integrados, o da Ciência e Tecnologia e
o das Comunicações, cada um deles com
suas especificidades e responsabilidades
que não se integram por ações adminis-
trativas e, sim, por políticas públicas de
governo.

Em termos locais, temos muito a lutar,
pois nosso sistema de C&T está fragi-
lizado, com profundos cortes orçamen-
tários e com o praticamente esvaziamen-
to da Fapesb. Complemento que ainda
temos que lutar pela não continuidade da
destruição do nosso Museu de Ciência e
Tecnologia e por um Plano de Banda Lar-
ga para todo o estado.

Mais do que celebrar uma data, o mo-
mento é de luta. Exige uma maior par-
ticipação da sociedade na defesa da Ciên-
cia e da Educação contra essas ações que,
seguramente, comprometerão de forma
grave o futuro do país.


