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Governo sitiado
O artigo do presidente da As

sociação Comercial de São Pau
lo, Alencar Burti, é muito realis
ta (“lmpeachment já”, Tendên
cias/Debates, 27/3), em especial
no quarto parágrafo: “O cenário
de incertezas que abala a econo
mia e a sociedade”. São milhares
de pequenos e grandes investi
mentos que estão sendo adiados,
muitos por falta de credibilida
de neste governo. Ternos uma co
mandante que notoriamente não
comanda mais o navio. Deveria
ter a honradez de renunciar, não
a ganancia de ficar a despeito de
milhares de desempregados.
AiRO MACHADO (510 Paula, SP)

*

Ë assustador o conteúdo do ar
tigo de Alencar Burti, mas ao me
nos mostra nas entrelinhas a ar
quitetura de um golpe com fulcro
no maior poder que ainda pros
pera: o econômico. O que os se
tores que o autor representa têm
feito, além de financiar a corrup
ção, de ficar esperando benesses
governamentais e não investirem
por conta própria, como apregoa
essa falaciosa ode à inexisten
te liberdade e igualdade de opor
tunirlades? Mostra que é o poder
econômico que determina o mo
mento atual, pois defende aber
tamente um impeachment sem
crime. Crise não é crime, bem co
mo poder não vem do depor.
ADILSON ROBERTO GONÇALVES (Campinas, SP)

*

Ê um espetáculo wagneria
no ver este ciclo de poder se der
reter. Uma razão para otimismo:
ultimamente, o grupo que nos
dominava parece estar acometi
do de uma sindrome de Midas ao
contrário, tudo em que toca vira
lodo infecto e malcheiroso. Estão
nos estertores, seus defensores
produzindo textos paranoides,
delirantes, em estilo que pode
mos chamar de leninismo de car
niça, Ideia para um editor: um li
vro com esses textos de fim de re
gime. Daqui a alguns anos pode
rá ser um item de colecionadores.
DAVID WAISMAN (Brasília, DF)

*

Guilherme Boulos e João Pe
dro Stédile devem tomar cuidado
quando falam em “incendiar” o

Segurança pública
O artigo “Virtudes escondi

das” (“Ilustríssima”, 27/3) acer
ta ao reconhecer que é incontes
tável a forte queda dos homicí
dios em São Paulo. Contudo, er
ra ao afirmar que o governo esta
dual dificulta o acesso aos dados
criminais paulistas. Todas as in
formações sobre quaisquer regis
tros policiais estão disponíveis à
sociedade e à imprensa, devendo
ser solicitadas por meio do Siste
ma Integrado de Informações ao
Cidadão. Os dados de São Pau
lo, Estado mais transparente do
país, são considerados de alta
qualidade e frequentemente dis
ponibilizados a entidades espe
cializadas e ONGs, como o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública.
MARCO NASCIMENTO, dlretor-esaculiva de Im
prensa e Comunicação da Socrelaria da Seurasça
Pbtica da Estado (São Paula, SP)

RESPOSTA DE ALEXANDRE SCHNEIDER EIOÀO
MANOEL PINHO DE MELLO - Não se trata
de “reconhecer” a queda dos ho
micídios em São Paulo, uma vez
que o texto foi baseado em estu
dos científicos. O Fórum Brasilei
rode Segurança Pública, citado
na missiva da SSP, teve por duas
vezes negados pedidos de dados
apenas neste ano. Ficamos con
tentes com a disposição da Se
cretaria em abrir os dados e en
caminharemos um pedido na
próxima semana para uma nova
pesquisa de nossa autoria.

Crise da água
Vez ou outra algum impruden

te visitante do exterior deita fa
lação sobre assuntos brasilei
ros, sem conhecer a realidade lo
cal. Esse é ocaso de Blanca Jimé
nez, secretária do Programa 1h-
drológico Internacional (P111). A
entrevista à Folha dizendo que a
“Crise da água só terá fim se hou
ver gestão correta” (“Cotidiano”,
26/3), não honra o P111, O gover
nadorGeraldoAlckmin tem agi
do ao longo da crise hidrica com
absoluto profissionalismo. Para
isso convidou o professor da USP
e presidente do Conselho Mun
dial da Agua, Benedito Braga,
para comandar a política de re
cursos hidricos do Estado. Quem
estaria melhor preparado pa
ra conduzir a apregoada “gestão
correta dos recursos hidricos”?
JERSOM KELMAN,
presidente da 5abns, (São Paula, 5P)
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