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HÁ10ANOS

>>Cheiodedenúncias,uma
dasnotíciaseraadeque
PauloMalufteriaoferecido
R$3milaoPTBemtrocada
adesãoàsuacandidatura.
Outrodestaquefoiparao
controleexercidopelotráfi-
codedrogasemumaescola:
pedágiodeR$1parairao
banheiroouandarnopátio
interno.O‘JT’aindainfor-
mavasobreamortedoex-di-
tadorcambojanoPolPot.

TEMPO

Agoraéavezdeo
primeiro-ministroitaliano

SilvioBerlusconiprometerquevai
fecharasfronteirasdaItáliapara
osimigrantes.Contudo,ospaíses
europeustêmtaxadenatalidade
de1,3a1,4.Parareporapopulação,
essataxaprecisariaserde2,1.
Afinal,quemvaidesenvolverasatividadesqueosnativosaburguesados
nãoqueremmaisfazer?Seataxadedesempregoéalta,nãoéporcausa
dosimigrantesesimporqueaitalianadanãoestáquerendonadacoma
horadaItália.QuantosdescendentesdeitalianosestãonoBrasil?Ainda
bemquevieramporocasiãodaguerra,porqueajudaramaacordareste
giganteadormecido.Nãosefazemmaisitalianoscomoantigamente!
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ThiagoGuimarães

Nossopresidente,mais
umavez,usadaironiapara

menosprezaraeducação.Disse
quenãoentendeporqueumfiscal
daReceitaFederalprecisater
nívelsuperiorsenemopresidente
daRepublicaotem.Gostariade
lembraraosr.presidenteque
educaçãoéumdireitodocidadão,
asseguradopelaConstituição,a
qualeledeveriaseroprimeiroa
exigirquefossecumprida.
Aeducaçãoéessencialparao
crescimentodeumpaís.Não
existepaísdecentenomundo
comnívelculturalbaixo.Todosos
paísesdeTerceiroMundo,oBrasil
incluso,possuemeducaçãode
baixíssimonível.Contudo,onosso
presidenteprefereusaroexemplo
daexceção,queéoseucaso.Seum
ignorantepodechegarà
Presidência,elepodequalquer
coisa.Nadamaisenganador,pois
Lulaéumaexceçãototal.Os
ignorantesdoBrasil,emgeral,
vivemnamisériae,porsua
ignorância,nãotêmperspectiva
algumademelhoraemsua
condiçãodevida.Nãoéporqueo
senhorachabonitoserignorante
quetemodireitodepensarqueo
restodoBrasiltemorgulhode
tambémoser!

AsCPIsestãomostrandoa
quevieram,ouseja,não

apresentamconclusõese
encaminhamentosconseqüentes.
Enquantoisso,aPolíciaFederalfaz
suasinvestigações,prendeum
montedepessoasacusadasde
corrupçãoporalgunsdiasouaté
mesmoporhoras.Depoisdeserem

presas,essaspessoassãolibertadas
pararesponderoprocessoem
liberdade.Porqueosnossos
congressistasmaisconscientesnão
passamum”rolocompressor”e
buscamaaçãoparlamentar,
tambémconsciente,aocontrário
dospalanqueiroseoposicionistas
inconseqüentes?Precisamosque
todasasnossasleissejam
executadasenãodediversasCPIs
quenãolevamaconclusãoalgumae
nãochegamalugaralgum.
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Enquantoasmãesdaperiferia
clamamporjustiçaereclamam

dodescasodasautoridadesdiante
aosassassinatosdeseusfilhos,a
políciaseesforçaparaesclarecera
mortedeumacriança,quetemcomo
principalsuspeitooprópriopai,mas
cujoavôpoderosoestápoucose
lixandocomamortedaneta.Oque
elequeréverseufilhãolivre.
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Embora não te-
nha sido bem-su-
cedido, pois seu
objetivonãofoial-
cançado, o ataque
àPenitenciáriaFe-
deral de Campo

Grande, MS, onde vivem os trafi-
cantesJuanCarlosRodríguezAba-
día e Luiz Fernando da Costa, Fer-
nandinho Beira-Mar, é uma de-
monstraçãodeousadiadosmargi-
nais que deveria abrir os olhos de
nossas autoridades policiais. Em
vez disso, contudo, estas conti-
nuamadotandoavelhapolíticade
enfiar a cabeça na areia, como um

avestruz.Bastaanalisaroquedisse
odiretordoSistema Penitenciário
Federal, Wilson Salles Damázio:
“Por tudo o que vi, me pareceu
maisumteste,comoseelesdisses-
sem: ‘se colar, colou’. Mas é claro
queareaçãodosagentesfoidecisi-
vaeimpediuqueogruposeaproxi-
masse.” A população ordeira, que
paga os impostos que mantêm os
bandidos perigosíssimos em suas
celas e remuneram os agentes da
lei encarregados de guardá-los, fi-
cariamaissossegadaseestessófi-
zessem declarações públicas de-
pois de terem certeza e provas do
que falarem. É preocupante ouvir

palpites, impressões e desculpas,
em vez de informações de quem
seesperaumaposiçãofirmebasea-
daemdadosconcretosapuradose
insofismáveis.

Todososbrasileirosdecentesco-
memoram o êxito da reação dos
guardas e esperam que seja sem-
precomofoinanoitededomingo.
Mas não deixa de ser inusitada
umatrocadetirosquedure15mi-
nutos sem ferir ninguém, embora
os assaltantes estivessem muito
bem armados e apoiados por um
helicóptero e tenham sido recebi-
dos por tiros de fuzis, espingardas
calibre12epistolas,alémdegrana-

dasebombasdeefeitomoraljoga-
dasdasquatro torresdevigilância.
Restou a sensação incômoda de
queabandidagemjásesenteàvon-
tade até para assaltar presídios ti-
doscomoinexpugnáveis,oquean-
tesnãopassavapelacabeçadenin-
guém.Seestefoiumtesteinconse-

qüente, como a autoridade presi-
diáriaquernosfazercrer,nãosepo-
de concluir que os bandidos tive-
ramêxito,pois,afinal,foramrecha-
çados.Mas tambémnãomalogra-
ramdetodo,sejaporquedeixaram
o local da batalha sem baixas a la-
mentar, seja porque os agressores
conseguiram romper uma cerca
dearamenosfundosdopresídioti-
do como de segurança máxima,
condiçãoparaabrigartraficantesri-
cos, poderosos e perigosos como
osquelávivem.

Asvítimasdaviolênciadosmora-
dores da penitenciária de Campo
Grandesóterãopazquandoosen-

carregadospelaadministraçãopre-
sidiáriasouberemoquemotivouo
ataque e a serviço de quem atua-
ram os atacantes. Será ainda de
bomalvitre que, da próxima vez, e
infelizmentehaveráoutras,osguar-
dasreajamaosassaltantescomfor-
ça exemplar. Afinal, esse é o único
meiodeconteraousadiadosmargi-
nais.Convémfazerdetudoparaevi-
tar que o “se colar, colou”, um dia,
cole.Paraqueissonãovenhaaocor-
rer,oataquenãopodeseresqueci-
do:apolíciatemaobrigaçãodein-
vestigarafundoerevelaràsocieda-
dequemtentouinvadiropresídio,
aserviçodequegruposeporquê.

AJustiçadeMônacoconcedeuaextradiçãodoex-ban-
queiroSalvatoreCacciola,condenadoa13anosdeprisão
noBrasilporgestãofraudulentaecorrupçãopassiva.Vo-
cêachaqueadetençãoésuficienteouqueCaccioladeve
devolveraoscofrespúblicosodinheirodesaparecido?

D iante dos sucessivos recordes
de lentidão quebrados nos pri-

meiros meses do ano, ganha visibili-
dade a opção do “pedágio urbano”.
Infelizmente, até especialistas em
trânsito e transporte se confundem
quandousamaexpressão.Aocontrá-
riodoqueotermosugere,pedágiour-
bano não deve ser confundido com
qualquerpagamentofeitopormoto-
ristasnasruasdeumacidade.Aidéia
básicadopedágiourbanoéfazercom
queosmotoristasarquemcomatota-
lidadedo ônuscausado peloexcesso
de veículos nas ruas (estimado pelo
governo do Estado de São Paulo em
R$4,1bilhõesporano).

A expressão tem sido vinculada a
formas de financiar a construção de
determinados trechos viários. Criar
uma praça de pedágio na Marginal
doPinheiros,conformepropostope-
logovernadorJoséSerra,éumexem-
plo dessa variante. As obras da nova
pistaseriamcusteadasporquemde-
lasebeneficia,enãopor tributosar-
recadados de toda a coletividade.
Noentanto,comoaintençãoélevan-
tar fundospara aexpansãoda infra-
estruturaviária,viagensdeautomó-
vel são estimuladas.

Pode-se cobrar pelo acesso à cida-
de,comoaconteceemcidadesnorue-
guesas. O vereador José Police Neto
apresentou na Câmara dos Vereado-
resumprojetodeleipropondocobrar
pedágio dos veículos não registrados
em São Paulo que entram na Cidade
pelo Rodoanel. Mas, nesses casos, o
pedágio também é cobrado para fi-
nanciar projetos viários. Portanto,
nãoéumbomantídotocontraoscon-
gestionamentos.

Modelodepedágiocompletamen-
tediferente é o que existeem Cinga-
pura, desde a década de 1970, e em
Londres,desdefevereirode2003.Na
capitalbritânica são cobradas £ 8 de

quem trafega com seu veículo parti-
cularporumaáreade45km²,nocen-
troda cidade. A milionária receita lí-
quida da contribuição é destinada
ao sistema de ônibus da cidade. As-
sim,o pedágiourbano londrino (em
inglês, não por acaso denominado
congestioncharge)conseguecombi-
nara redução doscongestionamen-
tos com os investimentos em trans-
portepúblico.

Éevidentequeoproblemapaulis-
tanodamobilidadesurge dafalta de
planejamento e da precária aplica-
ção das leis urbanísticas. Mas hoje o

combate aos congestionamentos se
transformou fundamentalmente
em uma luta contra o tempo: muito
antes que políticas urbanas razoá-
veissurtamefeitoouqueotranspor-
tepúblicoconsigadarumsaltoquan-
titativo e qualitativo à altura das ne-
cessidadesdametrópole,aCidadeli-
teralmente travará.

Deve-sediferenciaropedágiourba-
no,que temoobjetivosocioambien-
taldereduziroscongestionamentos,
dos tradicionais meios de financia-
mentodaexpansãoda infra-estrutu-
raviárianaCidade.Somadoainstru-
mentos participativos de planeja-
mentourbanoeaumapolíticaconse-
qüente de investimentos em trans-
porte público, o pedágio urbano po-
deserpartedasoluçãoemSãoPaulo.

Berlusconipodefecharas
fronteirasdaItália
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Aidéiabásicado
pedágiourbanoéfazer
comqueosmotoristas
arquemcomatotalidade
doônuscausadopelo
excessodeveículos
nasruas
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Finalmenteaverdadesurge.
Amaioriadaspessoas

acreditavaqueasmortesde
motociclistaseramdemotoboys
quevoamentreoscarrosparafazer
asentregasrapidamente.Eu
gostariaqueoJTpesquisasse,
entreosacidentadossobreviventes,
quemfoiocausadordeseus
acidentes.Tenhoacertezadeque
teremosumasurpresa.Entre10
amigosquesofreramacidentes,9
foramderrubadosporumcarroe
apenasumtrafegavapelocorredor.

Ascartaspoderãoserreduzidas.Devem
conternomedoautor,RG,endereço,
telefoneparacontatoee-mail.Nãoserão
publicadascartascomataquespessoais.
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Oqueé,afinal,
pedágiourbano?
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Apesardeseu
insucesso,oataque
aopresídiodeCampo
Grandedeveriaservir
dealertaàautoridade
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