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Calote pesqueiro

Caso do metrô é uma
história não contada
Diz o deputado Antônio Imbassahy (PSDB)
que o falatório sobre ele em torno do metrô
de Salvador tem a pretensão, por parte do PT,
de macular a sua imagem, já que o nome
dele nunca foi citado no caso.
Vice-presidente da CPI da Petrobras e autor do requerimento que convocou o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, para depor, a falação petista foi vitaminada por
matéria da Folha de S.Paulo com base num
relatório do TCU que aponta um superfaturamento de R$ 166 milhões no metrô de
Salvador, R$ 400 milhões atualizados.
Procede. Nem Imbassahy nem político
algum foi citado no caso do metrô. Objetivamente, correm na Justiça duas ações,
uma cível e outra por improbidade, contra
sete executivos, três da Impregilo, a construtora italiana que ganhou a concorrência
e ‘desistiu’, dois da Camargo Corrêa e dois da
Andrade Gutierrez (que junto com a Siemens formaram o Consórcio Metrosal).
E só. A parte dos políticos está em aberto.
O certo é que um dos executivos denunciados disse, em conversa reservada, que
havia de fato um propinoduto irrigando
cofres de alguns políticos.
Agora, a Câmara fala em abrir CPI e a
Assembleia também. Jogo de cena. Se o caso
for apurado a rigor, e isso só seria possível
com a delação premiada de um dos sete,
teria gente melada de todos os lados.
DÍVIDA LEGAL — Desde que era secretário
da Casa Civil, Rui Costa falava que esse negócio de parar obra para apurar ladroagem
acaba custando mais caro ao erário.
Ele defende que se punam culpados, sem
parar os trabalhos. E cita que, por conta
desse para e volta, o governo baiano deve ao
Consórcio Metrosal R$ 135 milhões, tudo
dentro da lei, nada de irregular.
Em suma, a obra que ia custar R$ 400
milhões está em mais de R$ 1 bilhão, não
temos metrô, nenhum político foi acusado
e ainda devemos essa fortuna. É o Brasil.

Morre Ernani
Ernani Rocha, ex-deputado estadual (quatro
mandatos) e ex-prefeito de São Sebastião do
Passé, morreu ontem no início da noite.
Estava sentado na porta de casa, que é em
frente ao hospital, sentiu-se mal. Um motoqueiro tentou socorrê-lo, mas não deu.

Pescadores da Cooperativa Mista de Pesca de
Itacaré penam com o atraso de mais de três
anos na entrega das embarcações para pesca
oceânica, encomendadas ao Estaleiro Flipper, de Alagoas. Dos quatro barcos previstos,
apenas um foi entregue, no momento ancorado no Terminal Pesqueiro da Ribeira,
em Salvador.
Foram pagos R$ 16 milhões pelos quatro
barcos, com recursos do BNB, e a cooperativa
quer ajuda do governo baiano para cobrar
a entrega.

“Nós brigamos para ser
governo e temos a
obrigação de ser
governo. Não é agora
porque a Dilma está
mal que vamos dar um
chute nos fundilhos
dela. Não vamos fazer o
casamento de Getúlio
Vargas com quem
causou a morte dele”
JOVAIR ARANTES, deputado goiano e líder do PTB na
Câmara, sobre a decisão de adiar a fusão com o DEM e
comparando Getúlio ao arqui-inimigo Carlos Lacerda.

Neo-opositor
O deputado estadual Sidelvan Nóbrega (PRB)
tem sido um crítico ferrenho do governo Rui
Costa. Até o ano passado, assim como o PRB,
ele fazia parte do governo Wagner, mas na
campanha bandeou para Paulo Souto. Agora, diz que não vê problema na mudança:
– A questão não é errar, é persistir no erro.
OK. Mas não persistiu porque Rui não quis.

Educação e produtivismo: pacto perigoso

Fusão abortada
Embora tecnicamente o PTB tenha decidido
adiar para setembro a decisão de fundir com
o DEM ou não, a pretexto de consultar as
bases, na real o projeto está a um triz do
aborto. A questão: na campanha presidencial a Executiva ficou com Aécio, e a grande
maioria da bancada, com Dilma.
A história se repetiu. A executiva quer,
mas, dos 27 deputados, 24 foram contra. Os
três senadores também.
Entre os baianos, Benito Gama foi a favor
e Antônio Brito foi pelo adiamento.
COERÊNCIA — O deputado Antônio Brito
diz que apenas foi coerente:
– Já votei com Wagner, com Pelegrino, com
Dilma, com Rui. Estou na minha.

Repúdio ao repúdio
O deputado Valmir Assunção (PT) repudiou
a moção de repúdio ao MST aprovada ontem
na Comissão de Agricultura da Câmara.
– É um colegiado formado por latifundiários irresponsáveis. É preciso frear os
assassinatos e tentativas de assassinato no
campo. Em 2014 foram 11 sem-terra mortos
e 56 tentativas de assassinato.
A moção que indignou Valmir foi do deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), por conta
da invasão, pelo MST, do laboratório da Suzano em São Paulo, em março, quando foram destruídos eucaliptos transgênicos.

Professor da Faced/Ufba, secretário regional da SBPC-Bahia
nelson@pretto.info

ducação é sempre tema presente
nas campanhas eleitorais. Não foi
diferente nas últimas eleições no
Brasil, e o tema continua nas pautas dos
governos.
No plano nacional, viramos uma pátria
educadora, com direito a filósofo como
ministro da Educação. No plano estadual,
o governador anuncia, com o merecido
louvor, desde o primeiro dia de mandato,
que visitará pelo menos uma escola pública em cada município que visitar, o
que significa sua presença em pelo menos 417 escolas públicas nos seus quatro
anos de mandato.
A educação está em pauta, é verdade,
porém, infelizmente, com antigos modelos, que se mostraram insatisfatórios
para o enfrentamento dos desafios históricos, imagine-se o seu anacronismo
para os de hoje, muito mais profundos
e complexos.
A ênfase, desde muito, tem sido na gestão. Não que o foco nesta seja irrelevante,
mas é óbvio que essa abordagem não dá
conta do tamanho do desafio. Parece-nos
que insiste o governador em ouvir somente quem pensa a educação a partir
dessa perspectiva e, quando decide avançar, traz para a cena propostas dissonantes do que pode e deve ser um sistema
educacional que queira efetivamente
construir uma pátria educadora.
A última declaração do governador,
aqui em A TARDE – “Premiação estimulará qualidade do ensino nas escolas públicas” (31.03) –, foi no sentido de que
adotará o conhecido sistema de pagamento por performance, ou seja, professores, escolas e municípios que “garan-
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tirem excelência”, receberão bonificações
financeiras. Lamentável.
A Inglaterra, na década de 1990, tentou
implantar sistema igual e sofreu dura
reação da academia, sindicatos e população. Acompanhei de perto aquela reação, pois lá estava em um pós-doutoramento. Essa também é a proposta que
agrada ao PSDB do governador José Serra, que tentou implantar o mesmo sistema quando administrava São Paulo, e
também sofreu severas críticas da academia e sindicatos docentes.
Nos Estados Unidos, berço de propostas
baseadas nestes princípios produtivistas e
de mercado, elas também foram alvo de
críticas. Sugiro ao governador e ao secretário de educação a leitura do livro da
ex-secretária de educação dos governos
Bush e Clinton, Diane Ravitch, que comandou a implantação de políticas centradas nessas bases e hoje faz duras críticas ao sistema, expondo-as em um livro
cujo título já diz tudo: Vida e Morte do
Grande Sistema Escolar Americano – como
os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação.
Educação não pode ser compreendida
a partir da lógica produtivista do mercado. Educação é cooperação, é trabalho
coletivo e colaborativo, de compartilhamento de conhecimentos e saberes, e não
admite a implantação de ambiência de
competitividade e de estímulo a performances individuais, sob pena de se perder em seus propósitos fundamentais.
As escolhas estão postas, governador. Resta fazer opções coerentes com
o modelo de sociedade que queremos
construir.

POUCAS & BOAS
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Na reunião do Pacto pela Vida ontem
na sede do Ministério Público, com Rui
Costa presente, ficou decidido que os
prefeitos serão convidados a entrar na
luta, principalmente dos municípios
onde a violência é maior. Se for por aí,
vai ser difícil algum ficar de fora.

.

Fontes ligadas à Associação Baiana
de Avicultura (ABA) dizem que a entidade estuda a possibilidade de entrar
na Justiça contra a Coelba por conta do
incidente ocorrido anteontem em Muritiba. Lá, atribui-se a uma queda de
energia a morte de 30 mil frangos.

.

Os artistas de Ilhéus estão em festa.
A banda O Quadro, da cidade, vai participar pela primeira vez do Roskilde
Festival 2015, na Dinamarca. O evento
acontece de 27 de junho a 4 de julho e terá
como uma das suas atrações principais
o ex-beatle Paul McCartney.

.

Responsável pela gestão do Hospital
Santa Teresa, de Ribeira do Pombal, a
Fundação José Silveira diz que a unidade
está funcionando normalmente. Houve
atraso de salários, o que gerou a ameaça
de greve por parte do Sindimed, mas a
situação foi regularizada.

ESPAÇO DO LEITOR
Aumento do servidor

Nelson Pretto

VIAGEM EXPERIMENTAL — Há 15 dias, a
cooperativa fez uma primeira viagem experimental pela costa de Salvador com o
barco, que tem capacidade para 30 toneladas de pescado. O presidente da cooperativa, Grem Farias, diz que os barcos vão
ficar na capital:
– É onde nós vamos atuar mesmo, já que
Itacaré não conta com a logística necessária
para a pesca oceânica.

A queda de braço entre o governo da Bahia
e a Federação dos Trabalhadores Públicos da
Bahia (Fetrab), em torno do reajuste do servidor público, ainda vai render alguns lances. O governo oferece 6,41% em duas parcelas e não retroativo a janeiro (data-base),
enquanto a Fetrab propõe o mesmo percentual, em duas parcelas, mas retroativo a
janeiro. A diferença pode ser pequena, mas
implica o trabalhador ter a sua data-base
alterada, com perda salarial de dois ou três
meses. O pagamento da URV já foi para as
calendas gregas. Tudo isso em nome de uma
“crise econômica” da qual o trabalhador não
tem culpa. MATHEUS PORTELLA, MATHEUSPORTELLA.32@GMAIL.COM

Propaganda
A propaganda do PT em defesa da Petrobras
veiculada na TV lembra muito a lenda do
malandro carioca que entra no ônibus, saqueia os passageiros e, depois, sai correndo
dizendo: pega ladrão, pega ladrão! O cinismo do Partido dos Trabalhadores, o mesmo que roubou, saqueou e destruiu a Petrobras, é estarrecedor, mas não causa surpresa, porque assim agem os covardes e
sacripantas. MOACYR RODRIGUES NOGUEIRA, MOACA14@HOTMAIL.COM

Inimaginável!
Não se avalia o terrível sofrimento imposto
à população pelo sinistro rompimento de
adutora da Embasa, causado por obra de
implantação do metrô! A reparação da calamidade é sempre postergada, estão perdidos como cego em tiroteio. Embasa e CCR
Metrô Bahia, uma dupla que se confunde
pela incompetência e negligência inapeláveis! Não há planta ou croqui com o trajeto
das adutoras?! Ou apostaram na trajetória
de fase, de que fala a física?!... Ou não foi
pedida nem fornecida a planta direcional?!
Anunciam a conclusão dos reparos na adutora, mas logo a poucos metros surge novo
vazamento! E o povo adoecendo com o consumo de água contaminada! Confiamos no
MP. Senhor, tende piedade de nós! JAIR COTRIM RIZÉRIO, JAIR.RIZERIO@GMAIL.COM

O verdadeiro responsável
Na nossa ótica, o verdadeiro responsável
pela tragédia que vitimou 150 pessoas foi o
médico de perícia que entregou em mãos ao
referido copiloto o laudo médico dispensando-o de dirigir naquela data o avião sinistrado, deixando de comunicar também
em caráter de urgência diretamente com a
empresa responsável pelo avião. Sugerimos
aos ilustres médicos de perícias que doravante, ao emitirem atestados de dispensa
referentes a pilotos de aviões, helicópteros,
navios, ferryboats, lanchas, trens, metrôs,
ou motoristas de caminhões, reboques, tanques, etc., deverão também informar em
caráter de emergência diretamente às empresas ligadas ao funcionário dispensado,
para evitar futuras tragédias. THEÓCRITO
BAPTISTA, THEOBAPTISTA@HOTMAIL.COM

Revogação do aumento
A Assembleia Legislativa quando do aumento da alíquota do ICMS da gasolina para 28%
pedia ao governador Rui Costa que revogasse a medida. Pois bem, a Casa acaba de
aprovar o aumento na verba de gabinete e
verba indenizatória que representará um
custo adicional de cerca de R$ 2,04 milhões
com a verba indenizatória e R$ 11 milhões
com a verba de gabinete. O fato é que o
presidente da ALBA declarou que a Casa só
tem recursos para bancar os aumentos até
agosto e por isso os deputados pressionarão
o governador Rui Costa por uma ajuda do
Executivo. Visto que o estado encontra-se
em dificuldades financeiras, o governador
deveria pedir aos parlamentares que revoguem esse aumento. ALEXANDRE FELIPE,
AFELIPE1982@YAHOO.COM.BR

Parabéns
Parabéns para a Secretaria Municipal de
Ordem Pública pela Operação Faxinaço, que
removeu 160 carros abandonados das ruas
de Salvador. A cidade realmente precisa ser
bem cuidada e não pode virar uma reserva
de sucata a céu aberto. Mas, por favor, não
esqueçam a nossa rua Souto Dalva, no Barbalho. RAYMUNDO MATOS, RAYMUNDOMT@
YAHOO.COM.BR

