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Saudosista

Podem me chamar de saudosista em querer uma cidade à
qual eu me sinta umbilicalmente ligado, compondo, mesmo que na perspectiva do detalhe, parte de seu cotidiano,
construindo sua imagem, fluindo por suas ruas, desfrutando
de seus cantos e recantos. O tempo não é passado a ser esquecido, destruído. O tempo compõe a trama cidade e fica
marcado em minha, em sua face. Anulá-lo na forma, nos
hábitos e costumes é um tipo de aniquilamento que abala o
que chamo de personalidade da cidade.
Em se tratando de cidade, espaço e tempo devem dialogar constantemente. Prédios antigos, ruas estreitas, becos
e calçadas são espaços prenhes de memória, necessários
à composição urbana. A cidade deve compatibilizar a
conjunção de tempos diferenciados, revelando em sua
paisagem, concepções, avanços, mentalidades presentes
nos gestores e nos cidadãos. Pavimento gasto, pedras
corroídas, edifícios que expressam em suas fachadas as
diversas camadas de pintura, espécie de caleidoscópio de
tempo podem conviver com edifícios inteligentes conectados às redes informacionais, dignos da era digital.
A cidade (seja Teófilo Otoni ou minha terra natal Coroaci)
deve resistir nos espaços de fricção entre o tradicional e o
moderno com a incorporação de novas tecnologias. Sinto falta
de perfis urbanos de Teófilo Otoni com pessoas nas calçadas
conversando, casas, jardins, comércio de rua, logradouros
tranquilos, inclusive com bate-papo nas calçadas. É um passado tão recente que chega a dar arrepios pensar no futuro.
Incorporo tranquilamente as inovações e ajusto-me aos
valores sociais em permanente mutação no frenético movimento da sociedade mas sinto saudade de uma cidade
mais dolente, entretanto intrépida e audaciosa, comprometida com o futuro, ajustando-se aos itens do conforto e
do bem-estar, mesmo estando longe de oferecer melhores
condições de vida para todos os seus cidadãos.
A Teófilo Otoni da Estrada de Ferro Bahia-Minas desapareceu. Sou intolerante com a sanha do capital imobiliário
e com políticos que tudo devoram alterando lembranças,
imagens, paisagens. Teófilo Otoni é uma cidade assentada
numa área aprazível, mesmo impondo dificuldades ao
uso e ocupação do solo. Penso que as novas tecnologias
construtivas são bem recebidas, mas seus novos prédios
deveriam ser erguidos em áreas vazias capazes de propiciar novas sendas à expansão urbana.
Como não reagir às mudanças na paisagem da cidade,
especialmente naquelas áreas convenientemente ocupadas?
A que custo belos casarões são destruídos para dar lugar
às novas edificações! Uma paisagem desordenada domina
vários pontos da cidade. O que foi feito de residências que
permitiam a presença do verde e contribuíam para uma
composição harmônica da imagem da cidade?
Não tenho nada contra os novos prédios, mas sinto falta da praça Tiradentes – hoje ocupada por um mercado
persa e por hippies que nela promovem seus inusuais
churrascos, do andar lento, descompromissado com o
relógio. Gosto de Teófilo Otoni com a imagem de três
décadas atrás, quando aqui aportei. Eu, saudosista? E
você? E o futuro, deixará saudades?
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Apesar de ter sido vereador
pelo Legislativo teofilotonense, o prefeito de Teófilo
Otoni, Daniel Sucupira (PT),
começa a acumular derrotas
naquela Casa Legislativa.
Parlamentares da Câmara
Municipal - inclusive os da
base aliada, derrubaram um
veto do prefeito Sucupira ao
projeto de Lei que regulamenta e beneficia mototaxistas
de Teófilo Otoni. Esse fato
- a derrubada de um veto do
prefeito, com participação de
toda a sua base aliada -, é inédito na história do Legislativo
teofilotonense. Com um alto
índice de rejeição - até mesmo
por quem o ajudou a se eleger,
o prefeito tenta remar contra a
maré e faz ouvidos de mercador aos sucessivos reveses a
ele impostos pelo Legislativo.

CORTE SECO

A Rádio Corredor, que transmite dos bastidores da Prefeitura local, informou que
o aliado de primeira hora do
prefeito de Teófilo Otoni,
Daniel Sucupira - Rivelino
Bispo, pediu demissão de seu
cargo de Diretor de Obras e
Fiscalização da Secretaria
Municipal de Obras nesta
segunda (06/05). No dia 19
de Fevereiro de 2018, em
uma publicação no site da
Prefeitura, o prefeito explicou que “com a expertise que
nosso companheiro Rivelino
tem na área de planejamento
de infraestrutura urbana,
acreditamos que ele vai desempenhar um grande papel
como diretor de Obras e Fiscalização junto à Secretaria
Municipal de Obras.” Apesar
da explicação dada à época,
Rivelino Bispo teria sido
descartado pelo prefeito sem
a menor contemplação. Que
outros aliados se cuidem...
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Coordenador do curso de Direito da UniDoctum Teófilo Otoni,
um dos autores e organizador - juntamente com Ariete de Oliveira, da obra coletiva "Democracia, Direitos Fundamentais e
Resistência - Os 30 anos de Promulgação da Constituição da
República de 1988", durante entrevista ao vivo ao "Encontro
Marcado" (98 FM), no dia 3 deste, esclarecendo sobre a obra.

Enquanto isso, em Teófilo Otoni,
o prefeito rema contra a maré...

Professora do curso de Direito da UniDoctum Teófilo
Otoni, Camila Miranda, uma das autoras da obra coletiva.

O que foi dito
“O trabalho da imprensa não é bater palmas para o governo.”
Franklin Martins, jornalista brasileiro.

Professor do curso de Direito da UniDoctum Teófilo Otoni,
João Gabriel F. B. Prates, um dos autores da obra coletiva.
Foto: Álbum de Família

“A mágoa é um copo de veneno que você toma esperando
que o outro vá morrer.”
Shakespeare (1564-1616), poeta, dramaturgo e ator
inglês, citado por este colunista visando trazer à tona
palavrórios e ações inconsequentes de alguns indivíduos que
tentam desqualificar o trabalho alheio diante da incompetência que lhes é peculiar.
“As pessoas são na internet uma reflexo do que são na vida real.”
Orkut Buyukkoten, ex-gerente de produtos da Google que
desenvolveu a rede social Orkut.

Sobre o colunista

Aníbal Gonçalves é pedagogo, graduado em Administração
Escolar, ex-diretor da Escola Estadual de Coroaci e professor
de Filosofia, Sociologia e História da Educação. Foi chefe do
Departamento de Educação Cooperativista da CLTO. Jornalista
e radialista da 98 FM (Teófilo Otoni).
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Antônio Henrique Laender Guedes "Tó", sua irmã Denise
e o esposo Marcos José de Sant’Anna e a cunhada Rosane
Laender Guedes, em frente ao estúdios da Universal, na
Flórida, durante recente viagem de lazer aos Estados Unidos.
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