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NOTÍCIAS DO TWITTER
@LIVIAANDRADESBT, ATRIZ

SIGA@ATARDE
@NELSONRUBENSTV (NELSON RUBENS ),
APRESENTADOR DA REDE TV

@DANI LUQUE-(DANIELE LUQUE) MODELO

“Gente, eu não conhecia o cara, nunca dirigi
a palavra. Ele ligou e bateu na porta do meu
quarto insistindo pra entrar e me chamando
pro bacanal”

“#OKOK Em Passione se mata, furta, rouba...
e ninguém consulta um advogado para se
defender!”

“Pesadelo essa noite! sonhei q esperava a
@fllavitt comprar algo na farmácia e
pessoas vieram fazer pesquisa se eu era
Dilma ou Serra! Juro!!!”

Levi Vasconcelos

IRRITADA COM JESUS LUZ, EX DE MADONNA

COMENTÁRIO CRÍTICO SOBRE A NOVELA

CLIMA ELEITORAL

Jornalista

@JUJUPANICAT (JULIANA SALIMENI )

@OSCARFILHO, ATOR E HUMORISTA

@VLUXEMBURGO , TÉCNICO DO MENGO

“Quero agradecer a todos q votaram em mim
e me elegeram a mais sexy de 2010! Não
tenho palavras para agradecer o carinho dos
fãs queridos!”

“Sony anunciou ontem que vai parar de
fabricar walkman. Sabe o que isso significa?
Que a Sony não sabe o melhor momento
para dizer: já deu”

“Pelé, meu eterno carinho e agradecimento
por tudo que sempre disse a meu respeito e
que Deus continue o iluminando no restante
de sua vida ”

MODELO ELEITA A MAIS SEXY DO MUNDO

DEPRECIANDA A MARCA

HOMENAGEANDO (COM ATRASO) O REI

Feriadão da angústia

O feriadão do fim de semana (terça próxima,
Dia de Finados) virou motivo de preocupações
para Dilma e Serra, ambos com receio de que
o evento provoque a fuga de eleitores presumíveis (grande abstenção).
A banda de Serra diz que a classe média, em
tese, na qual o tucano é mais forte, pelo maior
poder aquisitivo, é potencialmente mais propensa a viajar em tais ocasiões.
A de Dilma diz que Finados é um dos dias
do ano em que Juazeiro do Norte (Ceará), terra
do Padre Cícero, vira a capital religiosa de
milhares de romeiros nordestinos, também
em tese, eleitorado mais inclinado a ela.
Já que as preocupações nascem de lucubrações em tese, nosso pitaco: se assim o é,
ficariam elas por elas e ponto.
CONFIRMAÇÕES – Dois fatos estão confirmados sobre o debate que a TV Aratu realizaria
amanhã (12h20) entre Dilma e Serra:
Serra vem e Dilma não vem.
Serra só tem a ganhar. Falará sozinho em
cadeia para 13 emissoras do Nordeste, onde ele
se saiu pior no primeiro turno.
APOSTAS BAIANAS – Se vai gerar o resultado
pretendido, não se sabe, mas na reta de chegada do segundo turno, Dilma e Serra focam
o olhar para o Nordeste. Aécio Neves hoje (e
Serra amanhã em Salvador), Dilma hoje em
Conquista é o seguinte: tucanos botando gás
para tentar minimizar a derrota no Nordeste
e o PT fazendo força para reverter a derrota do
primeiro turno num dos seus ninhos.

Joseph na espera

Joseph Bandeira, ex-prefeito de Juazeiro, não
se elegeu deputado federal pelo PT, mas festejou ontem a decisão do ministro Marcelo
Ribeiro, do TSE, que ratificou a decisão do TRE
baiano e deferiu o registro da candidatura
dele. E desabafou: ‘Eu nunca fui ficha-suja’.
Joseph é o quarto suplente da coligação
petista e acalenta a esperança de assumir, se
Wagner convidar titulares para secretarias. Na
frente, estão (pela ordem): o boxeador Popó,
Emiliano José e Sérgio Carneiro.

Duas Tamires I

D. Tânia Gomes da Silva, moradora da Boca do
Rio, Salvador, tornou-se pivô de uma história
curiosa. Duas das cinco filhas dela têm o mesmo nome, Tamires Gomes da Silva, uma nascida em 1990 (20 anos) e outra em 1994 (16
anos), segundo ela, resultado de um erro no
cartório. Agora, enfrenta uma via-crúcis para
fazer a correção, colocando o nome que sempre quis na de 16: Íris, conhecida na vizinhança como Neguinha.

Duas Tamires II

Só em setembro, após três anos de muita
labuta, a mãe das duas Tamires obteve, do
promotor Antônio Ferreira Leal Filho, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Cíveis do MP (Caocife), documento solicitando
à direção do Hospital Roberto Santos uma
‘declaração de nascido vivo’ (a menina nasceu
lá em 1º/2/1994) para retificar o registro de
nascimento. Documento idêntico encaminhado para a Maternidade Tsyla Balbino, onde
a outra Tamires nasceu, em 14/2/1990.
Tânia está animada. Acha que, por equívoco,
ficou com Tamires demais na família.

Caso D. Baixinha

A jornalista Marlupe Caldas, coordenadora da
Agecom (Agência de Comunicação do Governo), explicou que a demissão de Maria do
Carmo, a D. Baixinha (mais duas colegas),
servidora da copa, não foi por causa de um
vaso de sequilho, como dito em nota sábado,
e sim porque ela já tinha sido advertida três
vezes por estar ‘privatizando a copa’.
O crime: D. Baixinha vendia quentinhas
para jornalistas na Agecom desde a época de
João Durval. Passou os governos de Waldir
Pires, Nilo Coelho, ACM, César Borges e Paulo
Souto duas vezes. Só agora, no de Wagner, essa
‘indecência’ foi detonada.
. Jornalista Ipojucã Cabral toma posse hoje
(15h) na presidência da Fundação Gregório
de Mattos, no Palácio Thomé de Souza.
. O Conselho de Economia da Bahia (Corecon) realiza eleições hoje. Concorrem duas
chapas. A Valorizando a Profissão, cujos titulares são Carlos Rodolfo Lujan, Francisca
de Aragão e Arthur Nemrod, e a Para mudar
o Corecon, Maria Lúcia de Carvalho, Ney Bandeira Júnior e Gustavo Kasseb Pesoti.
. Moradores do Barbalho dizem que o IF
Bahia (antigo Cefet) está perturbando a vida
deles com festas (próprias ou espaço alugado) que acontecem no ginásio de esportes.
Sexta última, o barulho começou ao meiodia. Acionada, a Sucom não dá a mínima.
COLABOROU: AGUIRRE PEIXOTO

ESPAÇO DO LEITOR
Construindo a cidadania

Cidadania se constrói com a defesa da vida, da
dignidade da pessoa humana, da liberdade e
da segurança pessoal e jurídica. Leio a A TARDE
desde os 12 anos de idade, quando ia ao "Ponto
da Marinete " apanhá-lo, pois chegava na minha saudosa Iguaí/BA por volta das 18h. No
final da década de 60, já na capital para continuar os meus estudos, jamais deixei a sua
consulta diária. Naquela oportunidade, na biblioteca do nosso querido CPM-Dendezeiros,
ouvi de um lúcido professor: "Queres conhecer o mundo? Leia A TARDE; queres voar alto
e largo? Faça dos livros, revistas e jornais os
seus parceiros". Aprendi a lição e testemunhei
em todo esse tempo a porfia de A TARDE na
defesa da cidadania. Parabenizo aos seus profissionais, homens e mulheres, que há 98 anos
nos brindam com um jornalismo de construção. ANDRÉ SOUSA SANTOS, SALVADOR – BA,
ANDRESSTOS@YAHOO.COM.BR

Cau Gomez

A premiação do artista plástico Cau Gomez na
27ª edição do Aydin Dogan International Cartoon Competiton, na Turquia, é um reconhecimento ao magnífico trabalho por ele desenvolvido há mais de uma década na imprensa brasileira, em especial em A TARDE. A
seção das charges deste conceituado periódico é uma atração à parte, constituindo-se em
verdadeiros textos, que de uma maneira irônica e divertida também informam. ERIVAN

AUGUSTO SANTANA, TEIXEIRA DE FREITAS – BA,
ERIVAN.SANTANA@HOTMAIL.COM

Lição proveitosa

Em A TARDE de 20/10, o Dr. Ubiratan Castro
de Araújo no artigo “Gendarmeria, uma proposta demagógica”, sem partidarismo, fez
análise das propostas e atitudes do candidato
Serra e as considerou inconsequentes, ao propor mínimo de R$ 600, ao receber o corpo e
o sangue de Jesus sem ter se confessado pelo
menos há um ano, e ao pousar para a mídia
em um ato político de campanha, o que, para
nós católicos, foi meramente um momento
simbólico. Em uma só cajadada o Dr. Ubiratan
mostrou o lado demagógico do candidato e
nos ensinou o real e verdadeiro papel na
República das nossas Forças Armadas, como
guardiãs das nossas fronteiras, e o das polícias
Militar e Civil, em suas missões constitucionais. NIVALDO DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES,
SALVADOR – BA, NIVALDOCGUIMARAES@HOTMAIL.COM

Parque abandonado

Referente ao comentário do leitor José Jambeiro (22/10), acredito que ele devia cobrar
mais da prefeitura, pois não sei se era o Sr.
Paulo Souto que cuidava do Parque Costa Azul,
mas com certeza é de competência da prefeitura zelar pela cidade. JULIANA MEIRA, SALVADOR – BA, TEKA108@OI.COM.BR

Viver com dignidade?

Bem que almejamos, após a aposentadoria,
ter como garantia um plano de saúde que nos
permita certa tranquilidade, que possamos
desfrutar de um lazer proporcionando

bem-estar. Esse desejo parece que faz parte de
nós, e seria simples realizar, se houvessem
programas governamentais que garantissem
aos trabalhadores a valorização dos serviços
prestados. Infelizmente a cada eleição vemos
programas e projetos distantes da nossa realidade que muitas vezes não se concretizam
enquanto o trabalhador e o aposentado ficam
de fora. Somos entre aposentados e familiares
milhões de eleitores com o poder do voto.
Pensem nisso, candidatos à Presidência. MILTON ALFREDO DOS SANTOS, SALVADOR – BA

Poluição sonora I

Pelo amor de Deus, nos atendam. É preciso
tomar providências contra a poluição sonora
na Rua Souto Dalva, no Barbalho. A Sucom não
nos atende e mesmo quando registra nossas
queixas não aparece. Por isso os bares, lava-jatos, carros, oficinas e até o ginásio de
esportes do Cefet deixam a gente sem a mínima paz dentro de nossas próprias casas.

VIRGÍNIA MATOS, SALVADOR – BA, VIVIRGINIAMATOS@YAHOO.COM.BR

Poluição sonora II

Não aguentamos mais a falta de respeito do
IF Bahia ou Cefet aqui do Barbalho. Continuam fazendo o maior barulho com som
altíssimo no Ginásio de Esportes e a Sucom
não faz nada. Que órgão mais incompetente.
Que escola é essa o IF Bahia que sequer respeita o direito dos moradores vizinhos. RAYMUNDO
MATTOS,
DOMT@YAHOO.COM.BR

RAYMUN-

Um jeito
hacker de ser
Nelson Pretto
Professor associado da Faculdade de
Educação/Ufba
nelson@pretto.info

A

lgumas palavras ganham o imaginário popular por conta de um intenso
uso pela mídia, mas com significados
equivocados, quase que opostos aos seus
sentidos originais. Para a maioria, os hackers
são aqueles nerds que invadem os computadores para roubar senhas, dinheiro ou realizar operações fraudulentas. A palavra hacker, contudo, surge no meio dos programadores de computador para designar aqueles que se dedicam com entusiasmo ao que
fazem nesse campo. Steven Levy, em um
interessante livro sobre a história da computação, afirma que os hackers trabalham de
forma aficcionada para “tomar as máquinas
em suas mãos para melhorar as próprias
máquinas e o mundo”.
Foi o esforço coletivo e colaborativo dessa
turma que possibilitou a criação e a presença da internet em quase todo o planeta.
No entanto, muito ainda se tem que avançar em termos de políticas públicas para
que, de fato, todas as classes sociais tenham
acesso a ela. No Brasil, são importantes as
ações do governo federal, como o Plano
Nacional de Banda Larga (PNBL) e o projeto
“Um Computador por Aluno” (UCA), este
em implantação em fase piloto em diversos
estados brasileiros. Também merecem destaque as discussões sobre o marco civil da
internet e a necessária reforma da Lei de
Direito Autoral que, depois da recente consulta pública, deverá ser consolidada e encaminhada ao Congresso.
Iniciativas como essas, contudo, precisam estar acompanhadas de uma reflexão
mais profunda sobre os valores éticos contemporâneos. Isso porque não podemos
pensar na utilização dessas redes simplesmente com o objetivo de transformar cada
cidadão em apenas mais um mero consumidor, seja de produtos ou de informações. Pensar para além dessa estreita lógica
do consumo é um desafio cotidiano e tem
nos movido a pesquisar sobre a temática da
chamada “ética hacker”, expressão cunhada
pelo filósofo finlandês Pekka Himanen em
livro de mesmo nome.
Nosso pressuposto é que uma nova cultura
se estabelece a partir da forma de trabalhar

Pensamos a cultura
hacker como um novo
campo de luta pela
socialização dos bens
culturais e científicos
a partir do livre acesso
ao conhecimento
dessa turma, tendo a paixão, o trabalho solidário e colaborativo como elementos socialmente necessários para a construção de
um mundo sustentável. Essa forma de trabalhar – exemplarmente representada pelas
bem-sucedidas iniciativas do movimento
software livre, com o desenvolvimento do
sistema operacional GNU/Linux, da Wikipedia, entre tantos outros – vem demonstrando que a sua motivação reside no alcance
social de suas ações. Assim, pensamos a cultura hacker como um novo campo de luta
pela socialização dos bens culturais e científicos, a partir do resgate do trabalho colaborativo e apaixonado, do incentivo à circulação plena de ideias e descobertas, do
livre acesso ao conhecimento e a intensi-

ficação da criação.
A troca permanente de informações e
conhecimentos possibilita a implantação
de um círculo virtuoso de produção coletiva, inspirado na ideia de que conhecimento e cultura não são bens tangíveis e
escassos, que ao serem consumidos se
exaurem. Ao contrário, quanto mais eles
circulam e são trocados, mais a criação é
estimulada. Atribui-se a Bernard Shaw uma
excelente frase que serve de metáfora para
essa discussão: “Se você tem uma maçã e eu
tenho uma maçã, e nós trocamos as maçãs,
então você e eu teremos uma maçã. Mas se
você tem uma ideia e eu tenho uma ideia,
e nós trocamos essas ideias, então cada um
de nós terá duas ideias”. Complemento: cada um de nós terá pelo menos duas ideias,
pois nada melhor do que a troca de ideias
para a criação de muitas outras.
Assim, entretenimento, trabalho, cultura,
educação, ciência, tecnologia, enfim, todos
os campos podem e devem estar imersos
nesses princípios, onde o prazer do fazer
seja o grande combustível de todos, tendo
a solidariedade, a generosidade e a mobilização colaborativa como forma de pensar e agir na construção de uma sociedade
justa e democrática. Assumir na sua plenitude o nosso ativista jeito hacker de ser
constitui-se uma atitude política de inserção social nessa rede.

