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Nopróximodomingo,DiaNacional
dePrevençãodaAlergiaeDia
MundialdeCombateàAsma,espe-

cialistasdaAssociaçãoBrasileirade
AlergiaeImunopatologia(Asbai)farãoaçõespre-
ventivasàsdoençasalérgicasedecombateàas-
maem20Estados.Aidéiaéchamaraatençãopara
aanafilaxiaemalergiaseoaumentodecasosdepa-
cientescomasma.Informaçõeswww.asbai.org.br.

E-MAIL
pergunta.jt@grupoestado.com.br

Fiqueisurpresoaosaberque
ohelicópteroquecaiuna

Lapaestavavoandoaumaaltura
de30metroscomoobjetivode
observar linhasdetransmissãoa
15metrosdochão.AEletropaulo
poderiausarumacaminhonete
paraavaliarasituação,olhandode
baixoparacimaenãodecimapara
baixo.Soube,ainda,queaaltitude
mínimapermitidapeloDACpara
helicópteroséde500metros.
MoronoBrooklin,próximoà
AvenidaRobertoMarinho,definida
comorotadehelicópterosna
região.Elescruzamlivremente,
porcimadenossascasase
cabeças,aaltitudesseguramente
inferioresaos500metros.ODAC
jámultoualgumproprietárioou
condutordehelicópteropor
desobediênciaàsregrasde
tráfegoaéreo?

>emalta

>aopiniãode

Fiascotrabalhista
Oque fez o governo Lula na

área trabalhista? Em janeiro
de 2003 a taxa de desemprego era
11,2%;hojeé10,4%.Éumadiferen-
ça irrisória para quem prometeu
criar10milhõesdeempregos.

Lulaprometeuaindacriar1mi-
lhãodevagasparao“primeiroem-
prego”. Até aqui, criou 3.936 va-
gas.Fiasco.

Do1,5milhãodeempregos for-
mais registrados como “novos”,
cercade700milsãomeraformali-
zaçãodeempregosexistentes,co-
moresultadodafiscalização.

Dos “novos empregos”, cerca
de1milhãotemremuneraçãoen-
tre 1 e 1,5 salário mínimo – uma
qualidadebaixíssima.Muitosem-
pregadores que formalizam hoje,
por força da fiscalização, despe-
demamanhã,gerandoumarotati-
vidade fantástica. Os pequenos e
microempresáriosnãoagüentam
pagardespesasdecontrataçãode

103,46% do salário – fora o cipoal
burocráticodas leisatuais.

No campo salarial, o principal
ganho foi no salário mínimo –
comconseqüênciasnefastaspara
aPrevidênciaSocial.Modestosau-
mentos reais foram obtidos pelas
categoriasmaisorganizadaseque
trabalham nos setores prósperos:
bancos, indústriasexportadorase
agribusiness. Nos setores que so-
frem,comocalçados,têxteis,con-
fecções e mobiliário, houve au-
mento do desemprego e estagna-
çãosalarial.

Areformatrabalhistafoirejeita-
da desde os primeiros dias do go-
verno e a sindical consumiu três
anosdediscussão semsairdopa-
pel.OBrasilcontinuacominstitui-
çõesdotrabalhoobsoletas,onero-
sase queconspiram contraoem-
prego. Nada disto é reconhecido
pelogovernoqueestáinteressado
emintensificarapropaganda.

Muitointeressantee
oportunaacolunapais&

mestres, quecirculaaosdomingos
abordandotemasedatas
comemorativascomo21deAbrile
1ºdeMaio.Taismatérias, ricasem
conteúdo,oferecemmaterialpara
melhoraraqualidadedeensino
nasescolas,alémdedespertar
interessenamídia impressae
desenvolverosensocríticodo
aluno.ParabénsaoJTpela
iniciativa.

PrevisãodegentedoPT:sóJoão
PauloCunha,entreosmensaleiros
paulistas, temalgumachancedese
reeleger.Éapoiadoporprefeitos
deOsasco,Jandira,Embu.Nocaso
doosasquenseEmidioSouza,a
ligaçãoéhistórica.Ainda
adolescentes,ambosentraramno
PTlevandoSilvioPereiraatiracolo.
Formavamumtriodebonsamigos.

Emfrenteàsbilheteriasdo
EstádiodoPalmeirasexiste

umagrandequantidadede
baresonde,nosdiasde jogos,
ostorcedoresficamnascalçadas
bebendogarrafasdecervejacom
coposdevidronasmãos.Ânimos
exaltados,perigo iminente.
Quetalsefosseproibidaa
vendadabebidaemgarrafa,
liberandoapenasemlata?

PROFESSORDAFEA-USP
E-MAIL:JPJP@UNINET.COM.BR
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>MENSALÃO>

Recordações
deumtrio

Essahistóriadeosenhor
Garotinhofazergrevede

fomedeveriaserrepudiadapela
imprensaemgeral.Numpaísonde
umaboapartedapopulaçãomorre
defome,nãoficabemum“boa
vida”fazercharminhosópara
aparecernamídiaeparafazer
propagandapolítica.Eledeveria
sercondenadoadarmilharesde
cestasbásicasparaos
necessitadosporessaatitude
deplorável.

O1ºdeMaiopassou.
Trabalhadoresdediversos

paísesorganizaram
manifestações,comprotestose
atéquebra-quebra. AquinoBrasil,
festejos,showsdeaxé,povãonas
ruas.Aquelescortadoresdecana
quemorreramdetantotrabalhare
osescravosmodernoslibertados
emdiversasfazendassesentiram
bemrepresentadosnessas
festividades.

Sedependerdaquantidadede
comissões instaladaspara
organizarafesta,oCentenárioda
ImigraçãoJaponesa(junhode
2008)terácomemoraçãosem
paralelonahistóriadasgrandes
efemérides.Osecretário Luiz
Gushikenacabadeanunciara
criaçãodacomisssãofederalpara
oevento,queserápresididapelo
chancelerCelsoAmorim.

ZÉMARIADOSSANTOS
josem.santos@grupoestado.com.br

LulaapoiouograndeEvo
Moralesàpresidênciada

Bolíviaparafazerausualmédia.
Antes, játinhaperdoadoadívida
dosbolivianos,comoseoBrasil
fosseumpaíssemproblemase
comdinheirosobrando.Agora,Evo
Moralesescorraçaasempresas
brasileirasquedãosustentação
econômicaàBolívia.Realmente,
Lulasótemfeitoótimosnegócios
paraoBrasil. Imaginemoprejuízo
daPetrobrás,oprejuízoparao
País,alémdosdesgastespolíticos.
Quemirápagarpor isso?

OpresidenteLuiz Inácio
LuladaSilvadissequea

CasasBahiaémodeloparaoPaís
durantea inauguraçãodocentro
dedistribuiçãodaempresaem
SãoBernardodoCampo.Comoa
grandeclienteladaredeé
constituídadepessoasquenão
têmnenhumanoçãodecomose
calculamosaltos jurosembutidos
nasprestaçõesquandoda
aquisiçãodeumbem,pode-se
dizerqueopresidente,maisuma
vez, fazapologiada ignorânciapor
umladoedaexploraçãodosmais
pobrespelosmaisricosporoutro.

ENDEREÇO
Avenida Engº Caetano Álvares, 55 6º andar.
CEP 02598-900, SP

SegundoaOIT,asituaçãosó
seriaevitadaseforemadota-
dasmedidasparagerarmais
postosdetrabalho.Oíndicede
desempregohojeéde53%.
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AcomissãodeAmoriméaquarta.
Aprimeirafoiadaprópriacolônia
(1,5milhãodedescendentes,com
maioriaemSP).Seguiram-sea
estadualeamunicipal, criadaspor
AlckmineSerra,cujosvices–
LemboeKassab–assumiramna
épocaasrespectivaspresidências.
Hoje,comogovernadoreprefeito,
ambosseconfirmaramnoscargos.

FAX
3856-2973

BancodoPovoamplia
atendimentoemSP
EOFERECEFINANCIAMENTOPARAMICROEPEQUENOSNEGÓCIOS

158milhõesdepessoasdesempregadas
naAméricaLatinaaté2015
PREVISÃOÉDAORGANIZAÇÃOINTERNACIONALDOTRABALHO(OIT)

A decisão da Pre-
feituradeempare-
dar – bloquear
com cimento e
blocos de concre-
to – os bares que
insistem em fun-

cionar mesmo depois de lacra-
dos pela fiscalização é uma me-
dida dura, mas que se justifica
plenamente. Os abusos chega-
ram a tal ponto que ou se fazia
issoouodescréditodopoderpú-

blico seria inevitável.
Já foram emparedados 6 da-

queles estabelecimentos, de
uma lista de 120, situados em to-
das as regiões da cidade, que po-
derão sofrer a mesma punição,
se não se enquadrarem rapida-
mente, obedecendo à Lei do Si-
lêncio e à que permite que só os
bares com estacionamento pró-
prio e tratamento acústico fun-
cionem após a 1 hora.

“Tudoquequeremoséquealei

seja respeitada”, afirma o secre-
táriodasSubprefeituras,Andrea
Matarazzo. O que vem aconte-
cendo,explica,équeaPrefeitura
notifica, multa, depois aplica
umasegundamultaeosproprie-
tários dos estabelecimentos ain-
da quebram o lacre e voltam a
funcionar. O rompimento do la-
cre sem ordem judicial é crime
passível de pena de detenção de
15 dias a 6 meses.

“Um absurdo”, diz Matarazzo

com toda razão. Daí a decisão de
adotar a medida extrema de em-
paredar aqueles bares, porque
só assim se conseguirá obrigá-
los a respeitar a lei. Recorde-se
queemfevereiroaSubprefeitura
de Pinheiros lacrou um bar por
nãoteralvarádefuncionamento
e colocou blocos de concreto na
frente do estabelecimento, mas
seusfreqüentadorespularames-
se obstáculo para entrar na casa,
burlando assim a proibição com

a conivência do proprietário.
Essa providência já foi tomada

semmaioresproblemasparaga-
rantirofechamentodehotéisem
situação irregular na Cracolân-
dia. Mas sua aplicação em bares
considerados chiques em Moe-
ma, Vila Madalena e Vila Olím-
pia, que infernizam a vida dos
moradores de suas vizinhanças,
certamente encontrará forte re-
sistência. Este será portanto um
teste decisivo.

Sepassar nele, a Prefeitura da-
rá um passo da maior importân-
cia para devolver aos paulista-
nos a merecida tranqüilidade e
demonstrarque está determina-
daaacabarcomafarradodespre-
zo à Lei do Silêncio. É de se espe-
rar, pois, que o governo munici-
pal, numa segunda fase, ataque
asmuitasoutrasfontesderuídos
que transformam São Paulo nu-
ma das cidades mais barulhen-
tas do mundo.

>AGENDA>

Tropa
emrevista

Hoje,às 17h,noseugabineteno
Banespinha,oprefeitoKassabse
reúnepelaprimeiravezcomtodos
os31subprefeitos juntos.

BOLÍVIA
AntonioJoséMarques
CAPITAL

1ºDEMAIO

CAPITAL
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Umafestade
arromba(2)

>EDÍFICIOMARTINELLI>

UmerrodePortuguêsparasempre
Anotemporfavoresteerro
histórico, localizadopelacoluna
naentradadaRuaLíberoBadaró,
quejamaispoderásercorrigido
porqueotombamentodoEdificio

Martinelli,ocorridoem1992,não
permitealteraçõesnafachada.
Masháumargumento sólidopara
justificá-lo.ComooComendador
GiuseppeMartinelli contratou

artesãositalianosparatrabalhar
naobra(1922/30)quemsabenão
foiumdelesque,semintimidade
comnosso idioma,subtraiuum
“R”dapalavraproprietário?

>IMIGRAÇÃO:100ANOS>

Umafestade
arromba(1)
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PERIGO
HaroldoLopes
CAPITAL

comFernandaAranda

APOLOGIA
LuizAntôniodaSilva
CAPITAL

EDUCAÇÃO
WilsonElias
GUARULHOS-SP

GAROTINHO
JoséAriovaldoMeschini
MAUÁ-SP HumbertoAmadeuCapellari

JoséPastore

MARCELOLISO/AE

>FAVELADEHELIÓPOLIS>

Asegunda
visitailustre
OmaestroClaudioAbbadoaceitou
oconviteeavisaquenosegundo
semestrevirávisitaraOrquestra
SinfônicadosJovensdaFavela
Heliópolis.Éosegundoregente
renomadoafazê-lo.Oprimeirofoi
ZubinMehta.Aorquestraatuana
peça“AcordaBrasil”,deAntonio
ErmiriodeMoraes,queestréiahoje
noTeatroFreiCaneca.

OvereadorJoséAnibal já temno
bolsolistacom737assinaturasde
convencionaisapoiandoprévias
paraaescolhadonometucanoà
sucessãoestadual:368dacapital
(maisde40%docolégiodaqui )e
369dointerior.Onúmerosupera
os20%exigidospelosestatutos
doPSDB.”Nospróximosdiasvou
levara listaparaopresidente
TassoJereissati”,disseAnibal.

NOTÍCIA

BOA

HELICÓPTERO
EduardoDaros
CAPITAL

editorialJornaldaTarde

Ascartaspoderãoserreduzidas.Devemconternomedo
autor,RG, endereço, telefone para contato ee-mail.Não
serão publicadas cartas com ataques pessoais.

>SUCESSÃOESTADUAL>

Tucanos
emprévias
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destemês,passandoa
atenderemmais127cidades
paulistas.Oscréditosofereci-
dosvãodeR$200aR$5mil.
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