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EDITORIAL

L

Sem Carnaval

evantamento feito recentemente
pelo Grupo MN constatou que a
maioria das cidades do Alto Tietê
não terá Carnaval de rua. Se por
um lado a notícia entristece os
apaixonados pela maior festa popular brasileira, que relembram, com saudosismo, os
animados desfiles dos blocos carnavalescos e
escolas de samba da região, por outro, anima
aqueles que não gostam da folia.
Na região, serão poucos os municípios que
terão desfiles de rua. Alguns, entretanto, como
Suzano, prepararam programações específicas com matinês, apresentações de blocos
e concurso de marchinhas para não passar
a data em branco. A Prefeitura suzanense,
aliás, já disse, no começo do mês, que a cidade não terá Carnaval, pois pretende utilizar recursos financeiros para outras áreas
prioritárias, como a compra de uniformes
e material didático para os alunos da rede
municipal. Trata-se, neste momento, de uma
decisão sensata, visto que muitas administrações passam por problemas financeiros,
devido à própria crise na economia brasileira
e à “herança” deixada por gestões anteriores.

No feriado de Carnaval também é comum, infelizmente, o aumento no número
de acidentes de trânsito envolvendo pessoas
alcoolizadas, bem como a maior incidência
do tráfico e consumo de drogas, das brigas,
homicídios e também a sujeira. Afinal, quem
não se lembra daquela propaganda que pedia aos foliões que não urinassem nas ruas?
Em termos de sociedade civilizada, é vergonhoso ter de admitir que os postes e muros,
nessa época, viram verdadeiros “sanitários”.
Também existe a problemática da segurança pública, envolvendo o efetivo policial
e as Guardas Civis Municipais (GCMs). Na
região ainda há grande defasagem de homens
e viaturas e um evento desse porte demanda
um deslocamento maior de equipes para os
locais dos desfiles e bailes, além de um investimento mais amplo na preservação da
ordem. Por todas estas questões e também
pela crise que teima em assolar os Executivos
Municipais, a melhor opção, neste ano, foi
realmente suspender o Carnaval em algumas
cidades. Pelo menos até que as finanças estejam organizadas e a festa não comprometa
a segurança da população.
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Liberdade de expressão
Até onde vai a liberdade
de expressão? Trata-se de um
direito concedido a nós pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como
nas constituições de países
democráticos, como o Brasil.
No artigo 5, os incisos IV e
IX da Constituição brasileira
descrevem que todos têm a
livre expressão de atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação, bem
como a liberdade de pensamento. Isso quer dizer que o
governo ou qualquer órgão
não pode impedir ou punir
alguém por determinada opinião, entretanto, até onde a
liberdade de expressão deve
ser considerada?
Hoje, com a disseminação
das redes, vemos em posts
polêmicos, chuvas de comen-

tários com opiniões a favor
ou contrárias. Por vezes, é
possível encontrar opiniões
que levam enxurradas de
críticas por serem racistas
ou intolerantes, mas será
que esses tais comentários
ou postagens não devem ser
respeitados por possuirmos
essa liberdade perante a lei
para expressar nossa opinião?
A liberdade de expressão
deve ser respeitada, porém,
só é válida até o momento
que não diz respeito a terceiros. Algumas pessoas utilizam
a desculpa de ser apenas uma
opinião pessoal para cometer crimes. Discursos de ódio
contra determinadas religiões,
raças e o público LGBT são
velados na forma de opinião,
que pode chegar a ser caracterizada como crime de

discriminação. As “brechas”
para a liberdade de expressão
também estão em programas
de TV, filmes e até músicas,
que podem ser barrados caso
contenham apologia a algum
crime. Recentemente houve
censura a uma música. A letra fazia apologia ao estupro.
Após denúncias, foi retirada
de todas as plataformas até
que o artista enviasse uma
versão com a letra alterada.
Casos como esse dificilmente ocorrem no Brasil, já
que apenas a apologia explícita sofre restrições caso
existam denúncias. Por isso
devemos nos atentar ao que
é apenas uma opinião pessoal e o que é crime.
Renato Ramos é professor de artes,
diretor-presidente do Grupo Se Ligue e
vereador em Ferraz de Vasconcelos.

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

•••

CIBELLI MARTHOS

Casa Rosa
A Prefeitura de Santa Isabel está se organizando para criar a Casa Rosa na cidade. O novo serviço atenderia mulheres
vítimas de violência com serviços em diferentes setores, como saúde, oportunidade de trabalho e orientações.

Apoio
Uma reunião foi realizada na última
quarta-feira para discutir a criação do
espaço. Representantes da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) participaram
do encontro e prometeram disponibilizar um profissional uma vez por semana para prestar esclarecimentos jurídicos na Casa Rosa.

Peneira
Ainda em Santa Isabel, na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro, a Prefeitura promoverá uma peneira de futebol
no campo da Avenida Brasil a partir das
14 horas. Jovens nascidos entre 1998 e
2002 que têm interesse em treinar para
competições estão convidados a comparecer. A expectativa da prefeita Fábia Porto (PRB) é “revelar grandes talentos no esporte”.
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Basquete
Também na sexta-feira, na quadra externa do Ginásio Municipal, a partir das 15
horas, acontecerá a peneira para a modalidade de basquete. Os jovens nascidos entre 1998 e 2004 podem concorrer.
O objetivo do basquete também é preparar uma equipe para disputar campeonatos oficiais.

Volêi
Já no sábado será a vez da modalidade
vôlei com dois horários para a seleção: a
partir das 14 horas haverá peneira para
a equipe feminina e a partir da 16 horas
para a masculina. Interessados nascidos
entre 1998 e 2004 estão convidados. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone 4656-4022.

Limpeza
É visível a necessidade de varrição e capinação na avenida Brasil, em Suzano. O
trecho mais crítico está localizado embaixo do viaduto Ryu Mizuno, nas calçadas com sentido ao bairro Jardim Monte
Cristo. O local está repleto de lixo, folhas
e móveis abandonados, atrapalhando inclusive a passagem dos pedestres

