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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,
por outro há quem goste da tranquilidade.
Na região, serão poucos os municípios que
terão desfiles de rua. Alguns, como Suzano,
prepararam programações específicas com
bailes de matinê, apresentações de blocos e
concurso de marchinhas para não passarem
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 o acréscimo na 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 das 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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Inversão de valores
O que as mentes perversas são capazes? Quando os
pais não têm educação, moral, sinceridade e bom caráter,
não conseguem passar para
os filhos a ética, a probidade e a honestidade, logo o
bom caminho deixa de existir e surgem as bandalheiras
e desgraças para as futuras
gerações.
O Estado, os pais, as religiões, as leis e a sociedade devem atuar em conjunto para
criar uma sociedade capaz,
de alto nível, desenvolvida e
desapegada do materialismo
puro. Comparece uma nação
desenvolvida como os EUA e
o Brasil, país subdesenvolvido em todas as áreas.
Enquanto temos mais de
setenta mil homicídios por
ano os americanos tem em
torno de dez mil. A grande

maioria das escolas e universidades são públicas, enquanto
no Brasil a maioria das universidades são particulares e
pagas. As três palavras mágicas que se deveria ensinar
para que o brasileiro tivesse
bom comportamento são: liberdade, igualdade e fraternidade. Com ensino de qualidade e buscando melhores
condições para saúde, sabedoria e desenvolvimento de
caráter, o país mudara o seu
ritmo e terá um novo rumo.
Quando algumas pessoas
comentam que “no seu tempo de estudante e na sua infância a educação, a moralidade e os bons costumes
eram diferentes”, os mais
jovens contestam dizendo
que a sociedade mudou e
evoluiu. É verdade! O drama
é a imitação. É um tal de um

imitar o outro tentando se
valorizar em cima do negativismo. “Meu amigo tatuou
o seu corpo vou tatuar também”; “na minha escola todos
usam piercing vou usar também”; “todos experimentam
maconha e crack vou testar”
e assim por diante.
A independência de caráter é o que nos falta desde a
educação no lar, passando
pela sociedade, escolas e instituições. É geral estes maus
comportamentos, com as
devidas exceções. Este país
que é rico, mas péssimo em
atitudes e maus costumes.
Enquanto não houver mudança de costumes desde as
famílias, jamais serão produzidas lideranças brilhantes,
independentes e de bom caráter para mergulhar o país
no desenvolvimento pleno.
É advogado, professor e Mestre e
Doutor em Direito e Política.

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

IMPOSTO

Questionado sobre a receptividade ao
aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que pode chegar até, no máximo, 60% com a revisão da Planta Genérica de Valores
(PGV) ou ser ainda maior depois do
processo de atualização do cadastro dos imóveis do município, realizado no ano passado, o prefeito Marcus
Melo (PSDB) mostrou-se tranquilo.
Segundo o chefe do Executivo, até o
momento, ele não recebeu reclamações e as pessoas com quem conversou consideram o reajuste do imposto justo.

HANSENÍASE

O Dia Mundial e Nacional de Combate
e Prevenção à Hanseníase é celebrado amanhã, último domingo de janeiro, e este ano tem como tema “Todos
contra a Hanseníase”. O objetivo é reforçar o compromisso com o controle
da doença, antes chamada de lepra,
e promover diagnóstico e tratamento. Em Mogi, há o Programa de Controle a Hanseníase, que funciona na
Unidade de Atendimento aos Programas de Saúde (UAPS 1), localizada na
rua Rui Barbosa, 174, Jardim Santista. Informações: 4735-2336.

CHARGE

BALANÇO

Segundo dados divulgados na última
quarta-feira, atualmente, a iniciativa mogiana conta com dez pacientes em tratamento, dos quais nove
foram casos descobertos ao longo do ano passado. No total, há 908
pacientes cadastrados no programa. Vale lembrar que quando mais
cedo o diagnóstico, maior as chances de cura.

NOVO HORÁRIO

A sede da Secretaria Municipal de
Cultura, localizado na rua Coronel
Souza Franco, 993, centro, agora
tem novos horários de atendimento.
O local passa a atender de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas, seguindo o mesmo funcionamento do
prédio-sede da Prefeitura de Mogi
das Cruzes. A Pinacoteca de Mogi
das Cruzes, que funciona na Secretaria, terá o mesmo horário.

DIVERSIDADE

O Fórum Mogiano LGBT comemora
amanhã o Dia Nacional da Visibilidade Trans. O Casarão da Mariquinha,
na rua Alfredo Cardoso, 2, Largo
Bom Jesus, recebe o evento, das 14
às 17 horas.

