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EDITORIAL

“É

‘Igualdade’

um tratamento igualitário que engrandece as instituições”, disse o
presidente da República, Michel
Temer, em entrevista na semana
passada sobre a suspensão de sua
aposentadoria por não ter feito a chamada
prova de vida, exigida pela Previdência Social. Sem dúvida é importante que todos
tenham um tratamento igual, sem privilégios ou benesses de acordo com o cargo
que se ocupa ou o dinheiro que se tem, o
desafio está sim em alcançarmos a equidade, ou seja, que conquistemos os mesmos
direitos, principalmente em se tratando de
Educação e Saúde.
Mesmo diante de melhores oportunidades
para estudar, ainda são muitos os problemas
para quem depende do ensino público. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp), divulgado recentemente, houve avanços no ciclo
2 do ensino fundamental e no ensino médio
em todas as diretorias de ensino da região.
Porém, no ciclo 1 do fundamental os números caíram, justamente nos anos primordiais
para o desenvolvimento das crianças e seu

despertar para o conhecimento.
A expectativa é que este resultado se reverta. Quem sabe o uso da tecnologia em
sala de aula possa ser uma saída, e não há
necessidade de grandes investimento, já que
a maioria dos estudantes já tem seu celular
desde muito novos. Por outro lado, ainda
acompanhamos situações como a imagem
que circulou pelas redes sociais de alunos e
uma professora sentados no chão em uma
sala de aula, de Poá, por falta de uma estrutura mínima. O problema foi sanado, segundo a Prefeitura, mas é inconcebível um ano
letivo sendo iniciado assim.
Outro desafio é a questão da saúde, que
ainda é precária mesmo com tantos avanços no Alto Tietê, como Sistema Integrado
criado em Mogi das Cruzes. E, infelizmente Poá volta a ser o exemplo negativo com
o fechamento do setor de Pediatria do Hospital Municipal Guido Guida, e ainda o os
pacientes das Unidades de Saúde da Família que ficaram por uma semana sem atendimento. Situações que mostram que o tratamento igualitário é pontual, e a equidade
uma realidade distante.
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CLAUDIA IRENTE

SEMAE

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes
iniciou o agendamento de escolas
para participar do Semae de Portas
Abertas de 2018, programa de visitas monitoradas à Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste, no Socorro.

CONSCIENTIZAÇÃO

Coordenado pelo Departamento
Técnico da autarquia, por meio da
Divisão de Meio Ambiente, o Semae
de Portas Abertas tem como objetivo levar a estudantes conhecimentos sobre produção e uso consciente da água, responsabilidade com
o meio ambiente e o funcionamento da autarquia. Responsáveis pelas escolas que tiverem interesse em marcar a visita devem ligar
para 4798-6392 (Divisão de Meio
Ambiente do Semae), de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, ou enviar
e-mail para visitas@semae.sp.gov.
br.

IPTU

Durante apresentação dos investimentos para Educação do Programa “Move Mogi”, o prefeito Marcus
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A cara do Brasil
Em 1988, ano da promulgação da Constituição, foi
também o ano de estreia da
novela Vale Tudo. Nosso país
apresentava uma economia em
crise, profunda desigualdade
social, elevado desemprego e
muita corrupção. O enredo
da novela girava em torno de
uma mãe que é passada para
trás pela própria filha e o título fazia referência a percepção
de muitos em relação ao país.
Mesmo considerando as
inúmeras mudanças ocorridas nesses 25 anos é fácil
constatar que ainda somos
um país do vale tudo. E esse
vale tudo não está só no âmbito da política.
Já estamos acostumados a
ver estampadas nos jornais
notícias sobre empresas que
lançam mão de artifícios não
muito lícitos para ampliarem

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

seus lucros. Diversas grandes
redes de lojas espalhadas pelo
país já foram denunciadas por
se beneficiarem, direta ou indiretamente, da exploração
do trabalho infantil.
Mesmo considerando os
diversos ramos da atividade
econômica, a lógica do vale
tudo por mais lucro é muito
frequente. Empreiteiras, bancos e empresas de telefonia
também já foram denunciadas por práticas condenáveis,
tudo em nome do lucro.
Mas isso também tem sido
quase regra no comportamentos das pessoas. Homens e
mulheres do nosso Judiciário,
poder que aparentemente enfrenta a corrupção do meio
político, também demonstram
um comportamento nada
ético. Juízes, procuradores,
desembargadores entre ou-

tros estão sendo criticados
por receberem vencimentos
que muito extrapolam o teto
máximo do setor público. Esses vencimentos são inflados
por uma série de benefícios,
como o “auxílio moradia” que
tem sido pago mesmo para
aqueles que possuem imóvel na cidade em que trabalham. Isso inclui o juiz Moro
do Paraná e Bretas do Rio de
Janeiro, esse casado com uma
juíza que também recebe tal
benefício. Porém, nada descreve com tanta precisão essa
profunda crise moral que vivemos como a insistência do
governo Temer em transformar
a Cristiane Brasil em ministra. Borbulham atitudes dessa mulher que a desabonam
para qualquer função pública.
Infelizmente a Cristiane
Brasil é a cara do nosso país.

É sociólogo e professor

CHARGE

Melo (PSDB) falou sobre o reajuste
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Ele justificou que o aumento é necessário para manter os
serviços públicos funcionando com
qualidade e ressaltou que a revisão da Planta Genérica de Valores
(PGV), que culminou com o reajuste do IPTU, foi feita pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe), depois de um longo estudo
sobre o assunto.

ABERTO AO DIÁLOGO

Melo ressaltou que a situação vivida por Mogi não é mesma de Santo André, no ABC Paulista, onde o
aumento foi cancelado. “Na outra
cidade, o valor da PGV está inadequado. Existe um movimento contra
esse aumento. Algumas pessoas tiveram aumento maior que o normal
e são essas que estavam pagando
bem menos que deveriam. Existe
ainda um movimento de um partido político que é de esquerda e que
quebrou o Brasil. Qualquer apontamento inadequado, alguma revisão,
se for necessária, a gente vai analisar. A Prefeitura estará de portas
abertas para conversar”, destacou
o prefeito.

