2

Domingo, 28 de abril de 2019

portalnews.com.br

Sidney Antonio de Moraes

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Diretor-presidente/Diretor Administrativo e Financeiro

Circulação

Sônia Massae de Moraes

Diretora Vice-Presidente e Jornalista Responsável - MTB: 36037

EDITORIAL

Compromisso mundial

A

educação é considerada o fio
condutor para o progresso de
uma nação. Ela é peça-chave
para conduzir o crescimento
nas diversas esferas e a que capacita o ser humano, que, ao longo do seu
desenvolvimento, agrega valores sociais, éticos e morais. Hoje, 28 de abril, celebra-se o
Dia Internacional da Educação, criado com
o objetivo de promover uma reflexão sobre
os caminhos que esse importante segmento
vem seguindo. Ele foi lançado oficialmente em
2000, durante o Fórum Mundial de Educação
de Dakar, realizado no Senegal.
Na ocasião, 180 países firmaram um compromisso pela educação básica, de modo que
ela fosse ampliada. Os países assinaram um
documento que estabeleceu uma agenda para
a educação, norteada em seis metas que deveriam ser alcançadas até 2015. Todas reforçavam a necessidade de melhorar a qualidade
do ensino e assegurar excelência para todos,
para, assim, garantir resultados mensuráveis,
especialmente com relação à alfabetização que envolve leitura, escrita, interpretação e
oralidade –; à matemática – que inclui reso-

lução de problemas – e, por fim, habilidades
essenciais à vida, voltadas aos aspectos socioemocionais, comportamentais e capacitação para o mercado de trabalho.
Anos depois, o Relatório de Monumento
Global EPT – Educação para Todos, elaborado
pela Organização das Nações Unidas (ONU),
apresentou os resultados, e, de forma geral,
houve, sim, uma melhora, em especial com
relação ao aumento de crianças na escola. No
entanto, o cenário ainda é alarmante, e os dados mostraram que os desafios são inúmeros.
No Brasil, este resultado não é novidade.
A educação, um direito universal, ainda não
agrega todas as crianças e adolescentes. Ao
todo, 11,5 milhões de pessoas com mais de
15 anos são analfabetas, segundo o último
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A meta para 2015
era baixar para 6,5% o índice da população
analfabeta. No entanto, restam 7% de brasileiros sem a capacidade de ler ou escrever. De
fato, uma realidade assustadora. Que a data
inspire a reflexão coletiva sobre a importância
da educação, não só a escolar, como também
a familiar e a social.

ARTIGO

da Polícia Militar foram mobilizadas para ação conjunta
com a polícia da região.
O confronto foi inevitável,
tendo a Rota, a Força Tática e
as Rádio Patrulhas papel determinante na neutralização
dos criminosos e na contenção da crise em via pública.
Na fuga, alguns criminosos
adentraram na mata e outros
invadiram sítios, fazendo moradores reféns, destacando a
atuação de duas outras forças especiais, sendo o COE
e Gate, ambas companhias
especializadas, que, juntamente com o canil, são subordinadas ao 4º Batalhão
de Choque da Polícia Militar.
O COE, comando de Operações Especiais, companhia
criada em 1970, é empregada
em ações policiais em locais
de difícil acesso, matas e flo-

reportagem@moginews.com.br
•••

LÍLIAN PEREIRA

TEATRO

A peça “Uma flor para Bezerra de
Menezes” será apresentada hoje no
Theatro Vasques, localizado na rua
Doutor Correa, 515, às 18 horas. O
evento é livre para todos os públicos
e o ingresso custa R$ 60 a inteira e
R$ 30 a meia. Mais informações pelos
telefones 4790-1920 ou 98185-339.

REUNIÃO

Uma reunião da Comissão Permanente de Segurança e Transportes da
Câmara de Mogi com as empresas de
ônibus CS Brasil, Princesa do Norte e Radial acontece na terça-feira.
O encontro vai discutir as reivindicações da área de mobilidade, inclusive, em relação ao contrato da prefeitura com a CS Brasil, que vence no
próximo mês.

CUIDA+

O Cuida+Mogi Estradas Vicinais, que
tem por objetivo realizar trabalhos de
forma concentrada nas estradas rurais, atendeu ontem a Estrada Vargem Grande, no distrito de Taiaçupeba.
Ocorre hoje, em Mogi, a 1° Grande
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No início do mês de abril,
o Alto Tietê era surpreendido
com a notícia de uma ação
audaciosa perpetrada por uma
quadrilha, especializada em
roubo a bancos, na cidade
de Guararema, resultando
em troca de tiros, muito pânico e mortes. Na madrugada do dia 4, transportando
elevada quantidade de materiais explosivos, a quadrilha,
composta por 25 integrantes,
se dirigiu para a mencionada cidade a fim de praticar
atentado contra duas agências bancárias e, para tanto,
prevendo fazer frente à polícia local, todos utilizavam
fuzis, devidamente protegidos
por coletes à prova de balas
e seguiam embarcados em
veículos blindados.
Informados pela inteligência do Gaeco, forças especiais

CONTRACAPA

CORRIDA SOLIDÁRIA

Felício Kamiyama

Ações padronizadas

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

restas, sendo seus integrantes
profundos conhecedores do
ambiente e, por isso, muito
requisitado em buscas de
pessoas perdidas.
O Gate, Grupo de Ações
Táticas Especiais, criado em
1987, atua nos moldes da
Swat americana, sendo empregada em ocorrências policiais complexas com reféns
ou bombas. Seus componentes são técnicos em materiais
explosivos, bem como negociação e ação tática em ambientes confinados.
Embora especializadas, a
base da atuação operacional
das forças especiais é a mesma dos policiais que atuam
no policiamento local, o que
contribuiu com a ação coordenada e harmônica, possibilitando preservar vidas e
minimizar danos à sociedade.
Felício Kamiyama é coronel da Polícia
Militar e advogado especialista em
Direito Criminal.

CHARGE

Corrida Solidária que irá contribuir
com a compra de uma prótese específica de corrida para o paratleta Washington Pereira da Silva. Ele atua no
time de futebol de amputados e nas
modalidades de atletismo da cidade. Mais informações sobre o evento e como contribuir podem ser obtidas por meio do e-mail washington.
silva@hotmail.com e do WhatsApp
95058-3283..

SERVIÇOS

Os postos do Poupatempo estarão fechados na quarta-feira em razão do
feriado de 1º de maio. Quem precisar
utilizar algum serviço pode conferir
os horários no poupatempo.sp.gov.
br. É importante lembrar que o agendamento para qualquer atendimento
pode ser feito online.

DOENÇAS PSÍQUICAS

Uma moção pedindo informação ao
Executivo sobre a detecção de doenças psíquicas em crianças de até 18
meses foi aprovada durante sessão na
Câmara de Mogi nesta semana. O documento, de autoria do vereador Caio
Cunha (PV), cita a importância da implantação de um mecanismo para facilitar a detecção de doenças.

