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Com Luisa Bustamante e Paulo Cappelli
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Secretaria Estadual de Transportes (Setrans) decidiu recorrer à Justiça para fazer com que a Riocard — controlada por
empresas de ônibus — divulgue quanto fatura com os chamados “saldos expirados” do vale-transporte.
Muitostrabalhadoresnãoutilizam,nacompra de passagens, todos os créditos lançados
por seus empregadores nos cartões Riocard.
Depois de um ano, os valores perdem a validade e são embolsados pela Riocard, que alega
terautorizaçãolegalparaficarcomodinheiro.
Pedidos negados
■ A Setrans diz ter solicita-

do a informação à Riocard
“reiteradas vezes” que, no
entanto, “não prestou contas desse montante”. Agora, acionou a Procuradoria
Geral do Estado “para que
as providências judiciais
cabíveis sejam tomadas”.

sado, a receita com participações especiais na exploração do petróleo foi
R$ 375 milhões menor
que a esperada. A queda
reflete uma diminuição
na atividade de exploração no litoral fluminense.
ISSO IRRITA

Custeio de atividades
■ Procurada pelo Informe, a Fetranspor também
senegou a dizer o valor embolsado. Afirma que a
quantianãoé repassadapara as empresas de ônibus e
serve para custear atividades da própria Riocard.

FREI BETTO
papo-cabeça

Autor do romance policial ‘Hotel Brasil’ (Rocco)

EM BUSCA DA UTOPIA
topia’ significa o que não se pode alcançar. Eduardo
Galeano a comparou ao horizonte: quanto mais se
caminha rumo a ele, mais ele se afasta. No entanto,
norteia os nossos passos. O termo foi cunhado por Thomas
Morus, santo católico, no livro de mesmo título publicado
na Inglaterra, em 1516.
Queremos outros mundos possíveis, onde não haja
injustiça e no qual sejam parÉ preciso resistir
tilhados os frutos da Terra e
à tentação de
do trabalho. Só à poderosa
descartar o partido minoria que desfruta da desigualdade social não interespolítico como
sa o colapso do capitalismo.
mediador entre
Os cristãos, em decorrênsociedade e Estado cia de sua fé, têm a obrigação
moral de não se conformar
com esse mundo. Devemos
centrar a esperança no Reino de Deus, que, para Jesus, não
era apenas uma instância pós-morte, mas um projeto a se
realizar no futuro histórico.
Porém, “que fazer?” É mais fácil listar o que “não fazer”:
compactuar com a opressão e a corrupção; aceitar discriminações; sobrepor a competitividade à solidariedade; ferir a
ética e contrariar os direitos humanos etc.

‘U

Quanto ao fazer, cabe a cada um, dentro de seu contexto e
segundo suas possibilidades, dar respostas efetivas. Considero tarefa imediata organizar a esperança. Reforçar movimentos sociais que defendem os direitos dos mais pobres,
animar jovens a abraçar a utopia, fomentar educação popular na formação de novos protagonistas sociais.
É preciso resistir à tentação de descartar o partido político
como mediador entre sociedade civil e Estado. Para equacionar problemas de convivência social, o ser humano ainda não
inventou outro recurso melhor do que a política. Quem tem
nojo da política é governado por quem não tem. E tudo que os
políticos safados esperam é que tenhamos nojo da política.
Para mediar a relação sociedade civil e Estado também não se
criou outra instância melhor fora dos partidos. São eles que
sistematizam nossos anseios de cidadania em programas e
projetos a serem administrados e realizados pelo Estado.
Se um partido desce ladeira abaixo após perder a identidade que o diferenciava, para melhor, dos demais partidos,
não haverá quem acione a luta interna para que o partido retorne a seus princípios originários? Os novos partidos serão
capazes de evitar os erros cometidos pelos que trocaram o
projeto de Brasil pela ambição de poder?
Repito: é hora de deixar o pessimismo para dias melhores. O mistério pascal ensina que a vida sempre prevalece sobre a morte, ainda que as aparências indiquem o contrário.

Veio bem menos
■ As já combalidas finanças do estado levaram um
outro golpe. No mês pas-

x-(

Atrasos
■ Empresas que não entregam seus produtos
no prazo tiram a paciência de qualquer um. Afinal de contas, a taxa de
entrega está embutida
no valor pago por cada
produto. Não tem desculpa, o combinado tem
que ser cumprido.
■ irrita@odia.com.br

PERSONAGENS DE DOMINGO
BRUNO DE LIMA

■ ATLETAS PARALÍMPICOS, Leonardo Gishonie Guilherme Borrajo são professores da recém-inaugurada escola de
canoagem polinésia que funciona na Praia do Flamengo. As
aulas, apenas para pessoas com deficiência, são gratuitas.

VIOLÊNCIA PREOCUPA EMPRESAS
SOBE E DESCE

FRASES

LOTERIAS
AVISO
■ ATÉ O FECHAMENTO

ALFREDO GALHÕES
ChefdaCasaCavépreparoucardápio com receitas inéditas da
culinária portuguesa para celebrar o retorno da confeitaria ao
antigo endereço, na Uruguaiana com Sete de Setembro.

desta edição a Caixa
Econômica Federal ainda não
havia divulgado o resultado e
rateio das loterias, Timemania,
Mega-Sena, Quina, Lotomania.

Segurança da Firjan. A
deputada Martha Rocha foi
a palestrante do encontro.
Entre as 30 empresas do
polo estão pesos-pesados
como a L’Oréal, Fabrimar e
Limppano. O Fórum decidiu
criar um Comitê de
Segurança que convidará
autoridades para discutir o
problema.
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PARA POLICIAIS
SOLIDÁRIOS

PARA PEDÁGIO
CARO DEMAIS

FEDERAL 04970

“O BRASIL TINHA SIDO NOS ANOS 80
O SEGUNDO MAIOR PRODUTOR NA
ÁREA DE INDÚSTRIA NAVAL. ESSE
PROCESSO FOI TÃO DESMANTELADO
QUE ESTALEIROS TINHAM GRAMA,
PORQUE NINGUÉM PASSAVA”

1º - 27.273: R$ 300 mil
2º - 05.303: R$ 18.600
3º - 17.773: R$ 18.300
4º - 43.661: R$ 18 mil
5º - 11.441: R$ 17.067

AMANHÃ

Dilma Rousseff, em crítica velada a Fernando Henrique
Cardoso, sobre a crise na indústria náutica

JOAQUIM LEVY
Em reação à votação na Câmara que derrubou o injusto fator
previdenciário, ministro da Fazenda ameaçou, alertando
que pode compensar com aumento de impostos.

■ Assustadas com a
violência, empresas do
Polo Industrial da Pavuna
ameaçam deixar o estado.
Representantes dos
empresários
demonstraram
preocupação com os
sucessivos assaltos na área
durante reunião do Fórum
Empresarial de Defesa e

“A polícia vai virar babá de menores de idade e babá
de moradores de rua, fazendo um verdadeiro ‘tour’
com essas pessoas pela cidade, saindo dos seus
pontos de policiamento para poder levar à
instituição A ou à instituição B, desabrigando o
policiamento que em certas áreas já não tem”
José Mariano Beltrame, criticando o ‘prende
e solta’ de menores e moradores de rua no estado

:)

Policiais civis se solidarizaram e pagaram a fiança de
um homem que furtou
dois quilos de carne de um
mercado em Brasília. Desempregado e com um filho de 12 anos, Mário Lima
fora preso em flagrante.

:(

A Justiça acatou pedido do
Ministério Público e considerou indevido o aumento
de12,5%queelevouo pedágio para R$ 9 na BR 040.
Agora, a tarifa caiu para
R$ 8. A Concer, que administra a via, vai recorrer.

PICADINHO
Aniversariantes, noivos e outros promotores de festas podem
imprimir, a partir do site da Fundação do Câncer (www.cancer.
org.br), boletos bancários para serem entregues aos seus convidados. As doações serão usadas no combate à doença.

INDICADORES
NO DIA D, O CIRCO VOADOR
VAI ARMAR SUA TENDA
NOVAMENTE NO
ARPOADOR, LOCAL
ONDE ONDE TEVE INÍCIO

Comandante da PM, o coronel Pinheiro Neto participará
do debate ‘Segurança pública: oportunidades e desafios’,
terça, às 9h, na FGV, em Botafogo. Entrada franca.
Delegado de polícia e doutor em Ciência Política, Orlando Zaccone, lançou, pela Editora Revan, ‘Indignos de vida: a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio’.

