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@ANCELMOCOM, JORNALISTA
“Viver é desenhar sem borracha. De Millôr
Fernandes, o segundo gênio da raça que o
Brasil perdeu em uma semana. O outro foi o
Chico Anysio”

MORTE AOS 88 ANOS

ESPAÇO DO LEITOR
Salvador

A cada ano que passa a data de aniversário da
cidade merece menos comemorações. Ao in-
vés de seguir impávida à frente, a nossa cidade
vai se depreciando e dilapidando, os proble-
mas sociais se agravando, a área física se de-
predando. Não há o que festejar: não há bar-
racas de praia, o SUS está fechado, o metrô
nunca anda nos trilhos, as promessas para a
Copa nunca saem do papel, o crack e a vio-
lência urbana atingem níveis insuportáveis.
Nossos monumentos fedem a urina, nossas
estátuas estão defecadas – de pombo e de
gente; o transporte coletivo a cada dia deixa
mais pessoas esperando Godô. A data é tão
funesta que nem feriado municipal é. Por
certo ao chegar no Porto do Pereira em 1549,
Thomé de Souza não imaginava que estaria
fundando isto que hoje é um arremedo de
cidade, e que os alcaides que se sucederam no
poder, principalmente nos últimos 30 anos
seriam tão ineficazes, incompetentes e ino-
perantes que a Lisboa das Américas se trans-
formaria em palco de vaidades políticas, tu-
rismo sexual e de baixarias musicais. Muito
pouco para a cidade que mais tempo foi a
capital do País. EDUARDO HENRIQUE DE QUEI-
ROZ SAMPAIO, SALVADOR - BA

Salário de senador
Com relação à nota intitulada "Comissão aca-
ba com salário extra" tenho a dizer o seguinte:
OsenadordeGoiásCyroMirandademonstrou
ter uma imensa cara de pau quando diz que
recebe como senador o valor líquido de R$ 19

Nelson Pretto
Professor associado da Faculdade de
Educação/Ufba

nelson@pretto.info

E quipamentos urbanos são, por sua
própria natureza, equipamentos que
educam. Seja por sua função social –

um teatro, praça ou abrigo –, seja por sua
arquitetura. Essa segunda dimensão me en-
canta, mas a deixo para os arquitetos. Do
ponto de vista pedagógico, a temática é rica
para a formação da cidadania. Esse debate
não pode ser deixado de lado pelos po-
líticos que adoram construir equipamentos
urbanos, como se bastasse sair por aí sim-
plesmente reproduzindo projetos.

Aproveito os cinco anos do Cidade do
Saber, para pensar sobre a função social de
um equipamento urbano de uso público e
coletivo, como aquele implantado em Ca-
maçari. Não tenho o privilégio de acom-
panhar o seu uso cotidiano, mas das poucas
vezes que por lá estive, me impressionou a
dinâmica que potencialmente se pode es-
tabelecer com a existência desse espaço de
múltiplas funções e finalidades.

Lembro de Anísio Teixeira e dos arqui-
tetos Diógenes Rebouças e Hélio Duarte
com a Escola Parque, na Caixa d'Água, que
já compreendiam, em 1950, que arquitetura
e educação são áreas com muito a se falar.
Os espaços para a educação devem ser pen-
sados a partir da compreensão do que são
os processos formativos, qual o papel dos
conteúdos e que outros elementos, além
daqueles formais da escola instituída, pre-
cisam estar contemplados em um projeto
nacional de educação. Isso nos leva a ver os
espaços educacionais como espaços arqui-
tetônicos que, por si só, educam. No en-
tanto, não é possível pensar a arquitetura
de hoje tendo na cabeça uma educação de
anteontem.

A escola deveria incorporar mais o fazer,
principalmente neste mundo onde encon-
tramos tudo pronto, e pronto também para
ser substituído. Fora dela isso tem crescido,
e um bom exemplo é o movimento dos
“makers” (fazedores), que reuniu em Nova
York, num único final de semana de 2011,
mais de 35 mil visitantes na Maker Faire.

Esse movimento busca retomar mais in-
tensamente a perspectiva de produção de

coisas, a partir da experimentação. Cons-
truir pequenos objetos, juntar peças velhas
e produzir novos equipamentos, inventar,
inventar, inventar. Me parece que a escola
– apesar do esforço individual de muitos
professores – pouco tem percebido e acom-
panhado isso. As aulas de ciências termi-
nam sendo, prioritariamente, associadas ao
“consumo” da ciência moderna estabele-
cida (às vezes de forma totalmente acrí-
tica!), como se fosse suficiente, para a com-
preensão do mundo, conhecer meia dúzia
de leis da natureza.

Penso sempre na riqueza de um abridor
de garrafa construído nas praias da Bahia
a partir de um tosco pedaço de madeira e
um parafuso na ponta. Quanta ciência e
tecnologia temos aí! Vejo meu Davi de 12
anos inventar/construir um “amplificador”
de som a partir do cone cortado de uma

garrafa pet que, colocado no minúsculo alto
falante do seu tocador de música, lhe pos-
sibilita ampliar o som e, assim, prestar
mais atenção na letra em inglês, que ele
deseja compreender e traduzir. Pequenas
invenções, com muita ciência e arte. São
inovações e criações que motivam a me-
ninada e fazem a diferença na formação
científica da juventude que, no futuro, se-
rão os nossos cientistas.

O Unica (Museu Interativo de Ciência e
Tecnologia) foi resgatado por Camaçari da
antiga OAF, sendo importante espaço para
a experimentação, estimulador da criação e
das invenções da turma jovem. Mas ele não
se basta, a experiência não pode ser “úni-
ca”! Tem que se multiplicar pela Bahia e aí
o papel da Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Inovação (Secti) é fundamental, a partir
do apoio, por exemplo, à construção de
espécies de garagens digitais, que possi-
bilitariam à juventude experimentar todo
tipo de tecnologia e, mais uma vez, inventar
e criar! Isso, se bem articulado com as es-
colas e Pontos de Cultura, criaria, de fato, o
que denomino de um ecossistema peda-
gógico em cada região da Bahia.

A formação científica da juventude é im-
portante passo se objetivamos a construção
de um planeta sustentável e justo para to-
dos os cidadãos, e isso não pode esperar o
amanhã.

A escola deveria
incorporar mais o fazer
(...) Construir pequenos
objetos, juntar peças
velhas e produzir novos
equipamentos, inventar

Devagar quase parando
O presidente da Fator Reality, Paulo Fabiano,
que mora no Rio, veio ontem a Salvador para
o lançamento de empreendimentos imobi-
liários no Loteamento Aquarius (Pituba) e fez
observações interessantes.

Após lembrar que em Salvador hoje ‘para se
ir daqui para ali não se gasta menos de uma
hora’, lembrou que a Fator está construindo
em Maricá, a 60 km do Rio, um bairro inteiro,
com 20 mil unidades, dentro do projeto Mi-
nha Casa, Minha Vida.

— Mas lá em 15 minutos as pessoas estarão
no cento do Rio, pelo metrô.

Mais ainda, dentro do pacote Copa do Mun-
do, Olimpíadas de 2016 o Rio está recebendo
mais 300 km de malha viária, entre metrô e
rodovias. E acrescentou:

— Salvador e o Rio são parecidas. As duas
precisam crescer em direção ao interior.

A diferença é que o Rio cresce e em Salvador,
aos 463 anos de idade, a única coisa que se vê
crescer a olho nu é o caos no trânsito. A solução
é investir em transporte de massa, todo mun-
do sabe, todo mundo diz. Mas cadê?

VILÃO E VÍTIMA — A fala de Paulo Fabiano
também revela outra faceta da imobilidade
em Salvador: o mercado imobiliário, sempre
citado como vilão, também se sente vítima.

Plano de Cargos
Diz o prefeito João Henrique que a possi-
bilidade da Prefeitura de Salvador implantar
o Plano de Cargos e Salários do funcionalismo
ainda não está descartada. ‘A Seplag e a Sefaz
ainda estão analisando a questão’.

Mas técnicos que estão fazendo as contas
afirmam que é muito difícil.

A razão: o impacto na folha seria de R$ 45
milhões agora e R$ 37 milhões em 2013, o que
inviabilizaria a administração.

Pitaco: não vai dar.

Surpresa na lista I
Teve uma surpresa na lista tríplice que o pleno
do TJ elegeu ontem para a escolha do próximo
desembargador na cota da OAB-BA. Não pelos
eleitos, mas por um que não foi.

Maurício Kertezman, hoje juiz do TRE, tido
como um dos favoritos para receber a bênção
de Jaques Wagner, sobrou.

Surpresa na lista II
Os três mais votados (num conjunto de 36
votantes)foramPedroGuerra(29votos),César
Joau (22) e Custódio Lacerda (24).

Maurício Kertezman ficou com 13. Sérgio
Reis com 11 e Antônio Ernesto com 4.

Os três primeiros agora vão depender de
um único voto, o de Jaques Wagner.

Na bolsa de apostas Pedro Guerra é favorito,
mas há quem diga que Joau pode zebrar.

Show baiano
Dessa a Bahia saiu bem. Abocanhou o maior
número de prêmios na disputa nacional do
MPE Brasil (Prêmio de Competitividade para
Micro e Pequenas Empresas).

A Lacerta Consultoria Ambiental, de Sal-
vador, venceu mais de cinco mil empreen-
dimentos que disputaram a categoria ‘Des-
taque Inovação’. Já o Hotel de Lençóis, na Cha-
pada Diamantina, venceu na categoria ‘Tu-
rismo’, desbancando 1.240 inscritos.

FESTA NO SEBRAE —
Edival Passos, superintendente do Sebrae

na Bahia, era só alegria com o desempenho
baiano no MPE Brasil.

— Vencemos estados gigantes como São
Paulo e Minas. São nossos empreendedores
melhorando a gestão dos seus negócios.

. O secretário James Correia (Indústria e
Comércio) embarcou para São Paulo ontem
demonstrando efusiva alegria. Alguém che-
gou a indagar: foi nomeado secretário da
Fazenda? Nada disso. É a filha, Flora, que hoje
se forma em direito pela USP.

. O Imbuí realiza domingo a quarta edição
da corrida em homenagem ao aniversário de
Salvador, promoção conjunta da prefeitura,
Brasilgás, Kirimure, Colégio Gregor Mendel
e MRM. As inscrições terminam hoje.

. Em café da manhã oferecido pelo Con-
selhodoCarnavalontemnoOthonoprefeito
João Henrique anunciou que o vice Edivaldo
Brito será o coordenador do Carnaval 2013.
Só para lembrar: na real, vai coordenar meio
Carnaval. Até a folia propriamente dita, a
cidade já terá um outro prefeito.

. Numa madrugada, a Concessionária Ba-
hia-Norte desmontou uma passarela velha e
montou uma nova na estrada Cia-Aeropor-
to. A de Pituaçu, há dois anos em construção,
foi prometida para março, mas não vai sair.
Está quase pronta, mas quase...

COLABOROU: DONALDSON GOMES

Levi Vasconcelos
Jornalista

tempopresente@grupoatarde.com.br
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Arquitetura,
ciência e educação

mil e que não é condizente com suas ati-
vidades. Com os penduricalhos, eles recebem
muito mais. "Eu não vivo de salário de se-
nador, tenho outras atividades, tenho pena
daqueles que são obrigados a viver com R$ 19
mil. Qual o tempo que esse senhor tem para
desenvolver outras atividades que remune-
ram mais que o Senado? Se ele fosse um
senador assíduo, não teria tempo para de-
senvolver outras atividades. Por que “são obri-
gados” a viver com esse "mísero" salário? Cara
de pau! HÉLIO FERRARO, SALVADOR-BA

Luto em dose dupla
A morte dos humoristas Chico Anysio e Millôr
Fernandes é uma dose dupla de luto, difícil de
ser suportada pelos que continuam com sen-
sibilidade e tendo admiração por homens da
dignidade dos mortos, que durante anos, ho-
nestamente, lutaram para trazer a luz do sol
da sabedoria para as trevas em que hoje vi-
vemos. RAMIRO MATOS, SALVADOR - BA

Da democracia hoje
Após tratar de outras questões igualmente
relevantes, o jornalista Emiliano José volta a
escrever sobre o triste ditadura militar que
sofremos, oferecendo, principalmente às no-
vas gerações que nele não padeceram, uma
magistral aula da história dos anos 60 a 80
não só no Brasil mas na América Latina em
geral. Contextualiza com precisão as circuns-
tâncias das ditaduras como também de seu
fim, do papel das Forças Armadas naqueles
anos e no atual momento de nossa história,

quando, inclusive, pode-se dizer o que se quei-
ra sem que se seja chamado a responder pe-
rante algum representante militar. Quero rea-
firmar, como professora de história e sobre-
vivente daqueles anos, a importância dos tra-
balhos que a Comissão da Verdade, demo-
craticamente conquistada, pode desenvolver,
no sentido de apresentar ao povo brasileiro os
fatos tal qual se sucederam. Lucraremos to-
dos, pois não há como temer a verdade. ISA-
DORA BROWNE RIBEIRO, SALVADOR - BA

A corrupção e a barata
Segundo os entendidos, a barata resiste à ra-
diação de explosão nuclear, é uma praga in-
destrutível! Os atuais governantes quando es-
tavam na clandestinidade clamavam por de-
mocracia, mas a que reina desde 2002 é a da
impunidade! Os escândalos de corrupção
quase que diários envolvendo os poderes da
República são vergonhosos perante a socie-
dadebrasileiraeacomunidadeinternacional!
E somente pra dar uma satisfação aos elei-
tores, os corruptos são exonerados e para seus
lugares são nomeados outros, ou seja, tro-
cam-se seis por meia dúzia! No Brasil, a im-
punidade incentiva a corrupção generalizada,
além de outros crimes! Nos EUA, um ex-go-
vernador foi condenado a 14 anos de prisão;
na Itália, a Polícia Federal prendeu 47 graúdos,
incluindo 14 juízes, todos por corrupção! Va-
mos copiar as verdadeiras democracias! As-
semelho a corrupção à barata: não tenho me-
do dela, mas me causa nojo! ABÍLIO TEIXEIRA,
SALVADOR - BA

NOTÍCIAS DO TWITTER SIGA @ATARDE

@JOSE_SIMAO, COLUNISTA DE HUMOR
“Bafo! Mano Menezes caiu na blitz do
bafômetro! Devia receber duas multas: uma
por dirigir bêbado e outra por dirigir a
seleção!”

SE BEBER NÃO DIRIJA

@TUTTYVASQUES, JORNALISTA
“MILAGRE: Tumor de Lula some 24h após a
visita de FHC ao colega ex-presidente no
Hospital Sírio Libanês”

ATRIBUINDO PODER MIRACULOSO AO
ADVERSÁRIO CORTÊS

@MONICAGSALGADO, JORNALISTA
“Pra uma revista com tiragem de 200 mil
exemplares (uau), é importantíssimo q donos
de banca de todo o Brasil conheçam MUITO
bem a @GlamourBr”

DIRETORA DE REDAÇÃO DA GLAMOUR

@GARIBALDIFILHO, MINISTRO DA
PREVIDÊNCIA
“(A) Meu abraço à filha, netas e bisnetos de
Ademilde Fonseca. A música genuinamente
brasileira está de luto”

A RAINHA DO CHORO MORRE AOS 91 ANOS

@JORGEPORTUGAL1, EDUCADOR E
APRESENTADOR
“Para Demóstenes Torres, o carrasco do
Estatuto da Igualdade Racial: quem com
‘cascata’ fere com ‘cachoeira’ será ferido”

A LEI DO RETORNO

Editor
Jary Cardoso


