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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

TRIBUNA

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 para renovar o benefício. 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 uma semana sem atendimento.
Situações que mostram que o tratamento
igualitário é pontual, e a equidade uma realidade distante.
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Casar ou juntar?
As famílias têm a sua constituição e proteção estritamente
ligadas aos cartórios, as quais
garantem tranquilidade à sociedade. Hoje, basicamente,
há duas principais formas de
família no Brasil: casamento e
união estável. Muitas pessoas
inclusive indagam se é melhor casar ou simplesmente
“juntar os trapos”.
O casamento é mais formal,
há uma solenidade, e após a
sua conclusão, o estado civil
da pessoa é alterado, passando a ser casada. Sua realização ocorre no Registro Civil
das Pessoas Naturais. Já a
união estável não depende
de nenhuma formalidade
para ser constituída. Caso
sejam cumpridos os seus
pressupostos legais de existência, tais como convivência contínua, duradoura, no

intuito de construir família,
os conviventes já ganham o
amparo legal. Não há mudança de estado civil.
Uma cautela importante
para os conviventes, visando
a proteção mútua, é formalizar a união estável por meio
de uma escritura pública,
junto ao Tabelião de Notas.
No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal praticamente nivelou as duas formas
de constituição de família, as
quais geram efeitos semelhantes aos casais. Logo, optar por casamento ou união
estável, mais do que nunca,
passou a ser uma particularidade dos envolvidos na
relação, que podem sonhar
com o tradicional casamento, ou escolher a despojada
união estável.
Importante ressaltar que

os casais podem ser compostos por pessoas de sexos
distintos ou do mesmo sexo.
Além disso, em tempos modernos, há os defensores da
proteção das relações poliafetivas, as quais envolvem três
ou mais pessoas. Não esqueçamos ainda do contrato de
namoro, documento que tem
como objetivo deixar esclarecido que certas pessoas não
querem nada além de um
contato mais casual, sem a
intenção de constituir família, sendo a forma pública a
mais recomendável para sua
elaboração. Note-se que os
cartórios estão presentes em
todas as formas e maneiras
de constituição/proteção de
família, o que nos alegra, afinal, já dizia Lulu Santos que
“consideramos justa toda forma de amor”!
Arthur Del Guércio Neto é tabelião de
Notas e Protestos de Itaquá.
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Terreno fechado
A construtora J.Bianchi finalmente fechou com placas de concreto seu terreno localizado entre as ruas Eliziel Alves Costa e Albert Oswald, no Conjunto
Residencial Iraí, em Suzano. A área foi
utilizada para descarte de lixo, entulho e
até uso de drogas por mais de um ano e
rendeu muita reclamação por parte dos
moradores do entorno.

Tapumes
O Dat publicou várias matérias sobre o
assunto e até então a construtora isolava
o terreno apenas com tapumes. O material fraco era constantemente derrubado e vandalizado. A calçada, que também estava coberta de mato, recebeu
uma boa limpeza.

Cadastro
A Secretaria de Estado da Educação solicita aos pais e responsáveis dos mais
de 150 mil estudantes do Alto Tietê que
compareçam as unidades de ensino para
a atualização do cadastro dos alunos até
o dia 2 de março. Basta levar um comprovante de endereço e um documento
com foto na secretaria da escola em que
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o estudante está matriculado.

Evasão
Segundo a pasta, a atualização é necessária para que a evasão escolar seja combatida. Isso porque, com dados atualizados, a unidade de ensino pode conversar
com os responsáveis a fim de saber os
motivos das faltas e buscar uma solução
que garanta o acesso do aluno à escola.

Outros benefícios
O cadastro também proporciona uma
comunicação rápida em casos emergenciais e ainda garante que o estudante consiga se matricular na escola mais
próxima de sua residência.

Monitoramento
A Prefeitura de Arujá vai monitorar a
movimentação de veículos nesta quinta
e sexta-feira, por meio de aparelhos eletrônicos nas rotatórias da rua Duque de
Caxias com a avenida Expedicionários,
na entrada de Arujá, e na Praça Dalila
Ferreira Barbosa, no encontro das Avenidas Antônio Afonso de Lima, João Manoel e Expedicionários. O objetivo é estudar melhorias na mobilidade.

