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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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EDITORIAL

O

Belo exemplo

jogador brasileiro Neymar Junior, que atualmente atua pelo
clube francês Paris Saint-Germain, foi eleito recentemente a
personalidade mais influente
do Brasil, segundo um levantamento do Instituto Mapa e Mr.Predictions. A informação
dessas duas entidades apontou que o ex-atleta
do Santos possui 180 milhões de seguidores
nas redes sociais. Isso seria o equivalente a
90% de toda a população do país, mas ao que
tudo indica essa admiração também vem de
fora, uma vez que a maioria dos brasileiros
tem mais o que fazer do que ficar seguindo
jogador de futebol na Internet.
Por outro lado, esse fato também evidência outra situação: que estamos carentes de
pessoas que possam orientar nosso país de
uma forma mais racional, precisa, científica,
intelectual e sem a bola nos pés. Nada contra
a “Pátria de Chuteiras”. Se fossemos contra
o futebol, então teríamos que ser contra a
maior parte do planeta, que também é fã do
esporte bretão. A única exceção são os americanos, que não conseguem impor o mesmo poderio e influência que têm diante do

mundo nas quatro linhas do gramado. E já
que não conseguiram, inventaram um outro
futebol jogado com as mãos. Mas essa não é
a questão, se eles são felizes não há problema nenhum nisso.
Voltamos à nossa carência de pessoas a
quem nos guiar, o buraco se mostra mais
profundo ainda. Em segundo lugar na lista
está o agora ex-jogador Ronaldinho Gaúcho,
acompanhado do também aposentado Kaká.
Podemos abrir um parêntese e citar o filósofo
franco-argelino Albert Camus (1913-1960),
que disse certa vez que “o que finalmente eu
mais sei sobre a moral e as obrigações do
homem devo ao futebol”.
Essa nossa “influência” precisa trocar de
lado. Deixar os campos do esporte e ir para
as áreas da filosofia, sociologia, matemática, história, astronomia, entre outras, não
apenas como matérias escolares, mas como
assuntos que nos fazem verdadeiramente refletir sobre nossa atual condição no mundo,
o que queremos fazer para torná-lo melhor,
além de pavimentar nosso futuro. Se continuarmos a insistir nessa metodologia, nosso
futuro não será muito promissor.
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Tocar é afeto
Nos anos 1950, os Esta- humanista de conduta.
O ator Morgan Freeman
dos Unidos foram varridos
por uma onda de histeria, li- correu mundo atrás das crenderada por Joseph McCarthy, ças dos seres humanos para
senador republicano que via realizar o documentário “The
atitude comunista em even- Story of Us”, que teve sua
tos e condutas pessoais que estreia no canal National
poderiam estar minando a Geographic da TV paga. Ele
democracia americana. A pa- busca respostas sobre temas
trulha anticomunista levou como liberdade, paz, amor e
a julgamentos apressados e poder. A ideia é mostrar que
pessoas inocentes à prisão e mais coisas nos aproximam
à tortura, cerceando a liber- do que nos separam, apesar
dade de expressão política, do clima polarizado, de “nós”
religiosa e familiar.
contra “eles” no mundo de
Os acontecimentos atuais hoje. Em entrevista ele diz:
demonstram, também, uma “Não deveríamos ter medo
radicalização prejudicial ao uns dos outros, e sim aceisuscitar mais intolerância do tar uns aos outros. A gente
que tolerância com aqueles mostra diversos grupos, e
que não aceitam esse matiz as pessoas podem ver que
de comportamento introdu- não somos tão diferentes aszido na escola, na família e sim. Todos nós estamos prona sociedade por opressão curando as mesmas coisas,
dessa malfadada psicologia apesar das diferenças. Uma

das coisas mais importantes
para o cérebro humano é o
conhecimento. Se eu te conheço, torna-se mais difícil
não gostar de você.”
Conhecer de fato exige
a aproximação que leva a
intimidade. A intimidade
é selada quando com afeto
tocamos com as mãos o corpo de alguém. O sentimento de alguém nunca deveria
ser bloqueado pela censura
moralista hipócrita que visa
desfazer o desejo de abraçar
ou beijar, com respeito, a
pessoa a quem se ama e que
permite essa proximidade.
Isso significa compartilhar
a alegria de viver com afetividade nos tocando mutuamente no lar, no trabalho, na
sociedade e na igreja, onde
nos acostumamos a chamar
uns aos outros de “irmãos”.

Mauro Jordão é médico.
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Vacinação
A procura pela vacina contra a febre amarela continua levando muita gente aos
postos de saúde da região. Na semana
passada, o estoque de doses se esgotou
em Arujá, mas a cidade deve retomar a
imunização amanhã, conforme divulgado pela Prefeitura, apenas nas Unidades
Básicas (UBSs) Parque Rodrigo Barreto,
Mirante, Jardim Fazenda Rincão, Nova
Arujá, Jardim Real e Centro de Saúde II.

Comprovante
Lembrando que para ser imunizado é
preciso apresentar comprovante de residência e carteirinha de vacinação. Quem
trabalha em Arujá deve levar crachá,
carteira de trabalho ou uma declaração
da empresa.

Resultado
Desde sua inauguração em 25 de abril do
ano passado, o Itaquá Garden Shopping
tem alcançado importantes resultados.
Nestes oito meses, o centro decompras
registrou mais de R$ 100 milhões em
vendas e mais de dois milhões de visitantes. O superintendente do empreendimento, Alexandre Botelho, destacou
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que os números geram ainda mais otimismo e confiança para 2018.

Retomada
A população de Poá aguarda a reativação dos serviços nas Unidades de Saúde da Família de Poá (USFs), prevista
para amanhã depois da assinatura do
novo contrato de gestão com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Não houve atendimento durante toda
a semana passada, tudo porque o contrato com a empresa anterior terminou.

Esporte
E mesmo com tantos problemas de planejamento e financeiros, a Prefeitura de
Poá, vez por outra, consegue promover
boas iniciativas. Até o mês de março, a
Secretaria de Cultura e Esportes realiza o projeto Verão 2018, que leva lazer a
diferentes bairros aos domingos. A ação
começa hoje, das 14 às 17 horas, no Jardim Santa Helena (rua Mem de Sá). Haverá atividades como dança, basquete,
pebolim, futebol de botão, brinquedos,
badminton, tênis de mesa, entre outros.
No próximo domingo, será a vez do Jardim São José, seguido pela Vila Varela
(18/2) e Vila Júlia (25/2).

