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O secretário municipal de Saúde,
José Eduardo Fogolin, afirmou ontem
à coluna, a respeito de nota publicada
aqui, que em nenhum momento ele
ou sua secretaria determinou que não
fossem divulgados os casos de dengue, zika e chikungunya registrados
em Bauru. Contudo, a pasta adotará,
a partir de agora, a divulgação mensal, independente de solicitação dos
veículos de comunicação da cidade.
MOBILIZAÇÃO
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região
(Sinserm) mobiliza servidores para
compareceram na sessão ordinária
da Câmara Municipal, nesta segunda-feira. A entidade é contra o projeto
de lei das Organizações Sociais (OS)
e aguarda posição da Justiça sobre
pedido de liminar, que está na 1ª Vara
da Fazenda Pública, e foi remetido
pelo juízo para avaliação do Ministério Público (MP).
DÚVIDA
Ainda há dúvidas se acabará
sendo votado ou se os vereadores
vão adiar a discussão desse projeto.
O texto é do prefeito Clodoaldo Gazzetta (PSD), e alguns parlamentares
demonstram que não estão à vontade
para votar. Aliás, os vereadores em
geral mostram insatisfação com o
relacionamento do chefe do Executivo, pois esperavam uma reforma
do secretariado, o que não ocorreu.
AGORA
Conforme o JC antecipou ontem,
Gazzetta não pretende mudar sua
equipe agora, mas pela primeira vez
afirmou que, se necessário, fará trocas
no primeiro escalão, sem dar prazos
para isso. O prefeito afirma que vai
avaliar o empenho de cada secretário
nos projetos que o governo colocou
como prioridade para este ano, em
reunião realizada na quinta-feira.
ATENDIMENTO
Deu entrada na Câmara e começa
a tramitar na semana que vem projeto
de lei para oferecer curso de primeiros
socorros a professores da rede municipal, estadual e privada, em parceria
com o Corpo de Bombeiros. O objetivo
é oferecer um atendimento inicial rápido a alunos em caso de necessidade.
O texto é de autoria de Fábio Manfrinato e Markinho Souza, ambos do PP.
Ontem uma reunião sobre o assunto
foi realizada no Legislativo.
ENTREGA
A prefeitura fez questão de destacar que os alunos da rede municipal
começaram a receber ontem os uniformes e parte do material escolar.
“Há muito tempo isso não ocorre antes
do início do ano letivo”, frisa a nota
enviada pelo governo à imprensa. As
aulas começam nesta segunda-feira
para mais de 21 mil alunos atendidos
pelo município.
CASAS
O vereador Natalino da Silva
(PV) recebeu ontem uma resposta
da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), do
governo estadual, a respeito de
Moção de Apelo apresentada pelo
parlamentar no ano passado para
que a CDHU volte a construir casas
populares em Bauru. No documento
encaminhado ao parlamentar, a
CDHU afirma que o município não
apresentou nenhum projeto nos
últimos anos para a construção de
habitação popular. Natalino cobra
que a prefeitura faça projetos e
apresente ao Estado. Ele também já
pediu em outra ocasião a conclusão
de obras do Minha Casa Minha Vida.
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Novos e velhos fantasmas da política
SÉRGIO MAURO

S

e for verdade que os fantasmas ainda assustam, e não apenas as crianças, o cenário político brasileiro conta atualmente com a volta de
antigos espectros, que se consideravam praticamente varridos do mapa, além do surgimento de novos
e, por certos aspectos, ainda mais perigosos.
Vejamos: trata-se de ghosts populistas, à esquerda e à direita. Mas, na atual conjuntura política brasileira e mundial, ainda há sentido em rotular políticos ou candidatos a políticos como populistas ou
como pertencentes à esquerda ou à direita?
Na verdade, as distinções entre as visões esquerdistas e direitistas há muito deixaram de existir, ou ao menos se tornaram menos nítidas, talvez
até mesmo antes da queda do Muro de Berlim e do
desmantelamento da União Soviética. Quanto ao
populismo, a questão é ainda mais delicada, pois
ele se apresenta mascarado, mas sempre à espreita,
em uma sociedade conduzida pelo gossip das redes
sociais e manipulada por grupos midiáticos.
A real extensão do perigo dos novos fantasmas
e da ressurreição dos velhos ainda não foi devidamente mensurada. Mais do que populismo ou de esquerdismos e direitismos, trata-se do esgotamento
do modo de fazer política, cada vez mais distante
do cidadão real, pagador de impostos e vítima da
manipulação midiática.
Depois da derrocada dos “-ismos” (comunismo,
populismo, etc.) sobreveio o vazio. Quem normalmente se habilita a preenchê-lo? Aventureiros e
demagogos, arautos que desejam restabelecer a ordem, geralmente após governos que supostamente
se pautaram pela defesa dos direitos dos fracos e
dos oprimidos (ou “descamisados”, para usar um
termo muito empregado por um dos fantasmas
atuais que deseja candidatar-se novamente).
O vazio de poder deixado ao léu por um governo ou por uma sucessão de governos incompetentes
constitui o fato mais grave da situação política, brasileira e mundial, pois se por um lado é verdade que

os “-ismos” de direita ou de esquerda não levavam
e não levaram a soluções, por outro é certo que o
vácuo que deixaram como herança tornou-se ainda
mais pernicioso, adquirindo ares doentios, no qual
bravatas de heroísmo, na defesa de antigos valores
aparentemente perdidos, encontram espaço garantido e decolam nas pesquisas de intenção de voto nas
próximas eleições.
Quem deveria preencher o vazio antes que um
aventureiro lance mão? A responsabilidade é de todos: escola e mídia em primeiro lugar, mas também
das famílias, da igreja e dos intelectuais e literatos.
Vamos ensinar os que ainda têm ouvidos não “contaminados” pelos discursos de ódio e de suposto
restabelecimento da ordem a duvidar, a não confiar
em promessas fáceis, a exigir dados concretos e
compromissos dos que se lançam em campanhas, a
investigar e a analisar a trajetória política dos que se
arvoram em defensores do povo oprimido.
Como exigir, porém, discernimento de quem
frequentemente nada tem, nem condições mínimas
de vida, nem acesso a livros e a escolas decentes? E
assim, caímos num círculo vicioso que dificilmente
conseguiremos romper. Não será certamente com a
violência, já antes usada sem resultados, tampouco
com a inércia de quem deixa o barco correr e espera
que as coisas se ajustem.
Boas intenções que se esgotam em paliativos ou
em caridades momentâneas também não bastam,
mas ultimamente até mesmo as boas intenções têm
sido raras, o que dá a medida exata da gravidade da
situação.
Enfim, para que se veja uma luz no fim do túnel é preciso evitar a desmoralização pública das
poucas instituições sérias que ainda restam em pé.
Cabe modernizá-las e aperfeiçoá-las, mas não submetê-las a críticas infundadas e baseadas em informações tendenciosas e sem critério, muitas vezes
veiculadas pelos impérios midiáticos.
NO
N autor é professor da Faculdade de Ciências
e Letras da Unesp de Araraquara

Política, um elogio
PAULO HENRIQUE MARTINEZ

N

ão há futuro sem conflitos. O reconhecimento desta afirmação é salutar e nos conduz a
outras formas de encarar a realidade em que
vivemos, no presente e no passado. Os desafios da
imaginação política e do pensamento social, e assim o demonstram as suas próprias histórias paralelas, residem na busca de respostas e na solução
de conflitos humanos e sociais. Há uma história
do pensamento político empenhado na previsão,
na prevenção, na regulação e na superação de conflitos ao longo do tempo, em diferentes lugares no
mundo.
A continuidade desta lógica política interativa, reflexiva e autorenovadora abre possibilidades
para outros comportamentos e atitudes na vida em
sociedade. Primeiro, ela nos sugere não buscar a
antipolítica, ou seja, a prática aberta e dissimulada
da violência no enfrentamento de conflitos humanos e sociais. Segundo, ela nos sugere não abandonar a política pois a indiferença e a evasão podem
ser atenuantes do cotidiano opressivo e frustrante
mas não implicam em soluções aos conflitos, sejam eles de qualquer espécie. Terceiro, ela nos sugere não rejeitar o sistema político e o pluralismo
da vida democrática.
A política não se reduz a um jogo pelo poder.
Ela traduz o desejo e a motivação na realização de
um projeto de futuro, sem desconhecer e ignorar

a existência de conflitos. Nesta perspectiva a política é o espaço da criatividade, da imaginação,
da participação, da solidariedade e da liberdade
humana. Ideias, instituições, reformas, legislação,
organização social, eleições e debates políticos são
decorrências da avaliação das transformações econômicas e das aspirações sociais e da solução aos
conflitos delas resultantes.
Um projeto de futuro é um projeto político, o
estabelecimento de um necessário e atualizado contrato social. Um projeto político de futuro elabora e
testa as políticas públicas mais apropriadas.
Pensamentos, comportamentos e atitudes políticas possuem fundamentos culturais, são construídos social e historicamente. No Brasil e na América Latina, desde a década de 1990, discutem-se
reformas políticas e econômicas capazes de elevar
os níveis de desenvolvimento nacional. A inovação
cultural e política no século XXI volta-se para o aumento da produtividade na economia, sem o qual
não poderão ser sustentadas as políticas sociais.
As políticas sociais são inadiáveis e imprescindíveis em qualquer sociedade, sobretudo, aquelas
marcadas pela opressão, pela concentração da riqueza e da cultura, pela violência. E a sociedade
brasileira é uma delas. A política deve prevalecer
e continuar.
NO
N autor é professor do Departamento de
História da Unesp de Assis
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BRASIL PRODUZIRÁ ETANOL DE MILHO
Em vida, um dia o ditador de Cuba Fidel
Castro disse e acertou num dos seus pensamentos quando falou que os USA produziam etanol de milho para dar de beber a
seus veículos e comer aos seus tratores
em suas propriedades, esquecendo o alimento para seu povo.
O Brasil agora irá produzir o Etanol de
Milho na região Centro-Oeste, para alimentar também os nossos veículos e com incentivo dos governos Estaduais e Federal.
Esqueceram o Proalcool, derivado da cana
de açúcar que deu certo.
O que poucos sabem é que para produzir
um litro de etanol de milho são gastos 30
litros de água, razão pela qual muitas usinas estão se instalando próximas ao Pantanal, que poderá sofrer também com essa
nova tragédia pela escassez da água e da
política energética dos governos, totalmente desnecessária.
A natureza tem sido generosa com os
produtores de milho e produzido supersafras, que têm para uso humano 135 derivados para a cadeia alimentar que poderiam
utilizar na alimentação e merenda escolar,
que lamentavelmente utilizam alimentos
embutidos e enlatados, sem falar no superfaturamento pelos governos municipais
dos 5.570 municípios brasileiros.
Essa é a verdade onde mais uma vez a
ganância pelo lucro imediato e oportunista
tem apoio dos governantes.
Pobre Brasil, Pobre de nossas crianças
que sofrem na má qualidade de sua merenda escolar, neste ano que se inicia.
NNJosé Pedro Naisser
AO PRESIDENTE DO DAE - RÉPLICA
Senhor presidente Eric Fabris: independentemente de qualquer manifestação de
V. Sa., eu viria a esta Tribuna agradecê-lo
pela providência tomada. Fiquei feliz e parabenizo-o pela providência.
Acontece que uma subsidência de reparo com “apenas” 0,50 por 1,00 m é suficiente para desiquilibrar a trajetória de um
veículo de médio porte; que se dirá de uma
moto, por conseguinte, com graves danos
aos envolvidos.
Sempre digo aos meus alunos que se
existir, na matemática, operação mais simples que a Regra de Três, eu a desconheço.
Não se justifica a sua assertiva, embora
eu a compreenda, de que há 20 anos essa autarquia possuía 702 funcionários para
atender uma população de 288 mil habitantes e hoje conta com apenas 716 servidores para atender 373 mil habitantes.
A solução é simples: contratem mais 207,
elevando o quadro para 909 e o problema
estará resolvido. Tudo tem que ser proporcionalizado. Eis aí a Regra de Três! Reconheço, também, que as dificuldades são muitas
e só serão vencidas com muito trabalho. Para isso estamos neste mundo de provas e
expiações; devemos lutar sempre para resolver os problemas do dia a dia e jamais
nos deixarmos ser vencidos por eles.
Minha crítica não foi desproporcional e
sim adstrita a apenas um caso, quando numa realidade incontestável há centenas e
centenas de casos semelhantes, pela cidade. Contudo, agradeço sua providência e
espero, nas próximas queixas, não só minhas, mas de toda a população, a mesma
eficácia e poder de comando demonstrados no caso atual. Conte comigo.
NNEdson de Oliveira
ASSASSINATO
O juiz Sérgio Moro acertou ao mandar a
MPF investigar o assassinato do empresário José Roberto Soares, que testemunhou
contra ex-sócio e ex-gerente da Petrobrás
preso na operação Lava Jato. Lembrando
que José Roberto Soares já foi vice-prefeito ligado ao PT, partido que tem as mãos
para lá de sujas no roubo sistêmico à Petrobrás. A história apenas se repete.
Do ABC paulista, com a morte trágica de
Celso Daniel, para o Brasil. As testemunhas
que se cuidem, porque no caso de Celso
Daniel oito delas foram mortas.
NNBeatriz Campos
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