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EDITORIAL

A

Riscos do fogo

situação das queimadas na Amazônia é gravíssima. De acordo
com registros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), somente neste ano foram contabilizados mais de 70 mil focos de
incêndio no país. Comparado com o mesmo
período do ano passado, o volume representa
um crescimento assustador de 84%. Apenas
a Amazônia responde por mais da metade
dos registros do Inpe.
O assunto ganhou projeção mundial,
com diversos líderes internacionais demonstrando a real preocupação com os prejuízos
para o meio ambiente. Emmanuel Macron,
presidente da França, por exemplo, classificou o quadro como “crise internacional”,
sugerindo urgência na discussão do tema
na próxima reunião do G7 - o grupo dos
países mais ricos.
O presidente Jair Bolsonaro (PSL), depois
de uma sessão de comentários infelizes, nos
quais chegou a insinuar que a responsabilidade pelos desmatamentos e posteriores incêndios era de ONGs ambientalistas, cedeu
às pressões internacionais e decidiu instalar

um gabinete de crise para atenuar os efeitos negativos das queimadas na Amazônia.
Na noite de quinta-feira, Bolsonaro reuniu
a elite do ministério para discutir o assunto e encontrar um discurso único, a fim de
interromper a onda da repercussão negativa
para o Brasil. Como decisão efetiva, ordenou
a ação das tropas do Exército para auxiliar
no combate aos focos do incêndio na região
amazônica.
Respeitadas as proporções, os municípios
do Alto Tietê precisam estar alertas para possíveis queimadas na temporada mais seca do
ano. A região é circundada pela Mata Atlântica, responsável pelo equilíbrio ambiental,
que deve ser preservada. Uma das alternativas para melhorar o quadro é buscar apoio
do Estado para propostas de manutenção
da mata. A serra do Itapeti, em Mogi das
Cruzes, que recebeu no ano passado o selo
de Área de Proteção Ambiental (APA), é um
bom exemplo de iniciativa positiva para a temática. O modelo ruim, infelizmente, vem
da Amazônia. Já passou da hora de tratarmos a preservação do meio ambiente como
prioridade. O momento é agora.
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DOUGLAS PIRES

CINEMA

Neste fim de semana o Mogi Shopping reúne atrações da região para
toda a família. A programação começa hoje, às 11 horas, com uma
sessão de cinema especial no complexo da Cinemark, que o CineMaterna vai oferecer às famílias em
homenagem ao Dia dos Pais, com o
CinePaterna. Os dez primeiros pais
ganham cortesias individuais para
assistir ao sucesso de bilheteria, O
Rei Leão.

CARROS ANTIGOS

O estacionamento do Boulevard recebe amanhã mais uma edição do
Encontro de Carros Antigos, das 9
às 15 horas, com diferentes marcas
e modelos de clássicos do Alto Tietê,
Vale do Paraíba, litoral, grande São
Paulo e capital. O evento é aberto ao
público e dá sequência à programação do Mês dos Pais. Ao som do DJ
Ricardo Vasconcelos, da Rádio Vitrola, os visitantes contarão com food
trucks e espaço kids.

MCDIA FELIZ

Toda a arrecadação obtida hoje com
a venda do Big Mac será revertida a
projetos de instituições que traba-

Olavo Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

O presidente que desejo
O Brasil vive um momento jamais irá fraudar, roubar e
de grandes reflexões e tam- furtar. Existe este candidato?
bém de decepções no plano
Estou torcendo para que
político. Apesar da situação apareça, pois, caso contrário,
calamitosa atual, não se pode terei de anular o meu voto,
perder a esperança. O país é mesmo contrariado. Embora
rico em recursos e tem ple- com tantos problemas e desânas condições de se tornar nimo, ninguém pode acusar
desenvolvido. Mas em quem que no Brasil não há eleições
votar nas próximas eleições? livres. Há democracia, mas a
O candidato à presidência grande maioria dos eleitores é
deve ter as seguintes qualida- muito frágil no entendimendes e preparo: é preciso que to e participação política. As
seja um cidadão que tenha denúncias, corrupção, frauamor à ciência, ser profunda- des, desmoralização e a primente patriota, desapegado do são nos últimos tempos de
materialismo, estudioso, ter autoridades, empresários e
erudição, ser um cientista da políticos, desmotivam ainda
vida, sábio e com uma traje- mais o povo eleitor.
Os partidos e os políticos
tória invejável. Ter preparo e
qualificações que possam se têm muito medo e comentam:
aproximar de Winston Chur- “caso o Congresso Nacional
chill, George Washington e torne o voto não obrigatório,
Abraham Lincoln. Além do os eleitores não mais compamais, deve ser alguém que recerão às urnas”. Entretanto,

CONTRACAPA
lham em benefício de adolescentes e crianças com câncer. Ao todo,
84 projetos de 59 instituições serão
beneficiados com a arrecadação da
campanha em todo país.

PASSEATA

A igreja adventista realiza hoje a 4ª
Passeata Quebrando o Silêncio de
Mogi das Cruzes, que será realizada no centro. A concentração está
marcada para às 10h45 na praça São
Benedito (Doceria Mirella). Também
haverá concentração na praça da
Marisa, onde será o encerramento
do percurso da passeata. Uma tenda de oração e apoio psicológico, jurídica e comportamental será instalada na praça.

CORREÇÃO

Erramos ao publicar ontem, na capa
(página 1), que o Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas (Caps
AD) atende 15 mil pacientes. A informação correta é que a unidade,
inaugurada neste ano, já realizou
15 mil atendimentos, conforme divulgado no material da página 3 de
ontem. O Caps AD fica localizado
na rua Júlio Mobaid, 61, na Vila São
Francisco.

CHARGE

vale destacar que em todos
os países civilizados onde
foi implantado o voto livre,
desobrigando o eleitor de
comparecer e votar, a média
de participação tem variado
de 50% a 80%.
Fala-se tanto em reformas,
implantação de um novo sistema, criar uma nova cultura
e ensinar o brasileiro a escolher os candidatos. Mas, quem
tem de aprovar as reformas
é o Congresso Nacional. Aí
vem a decepção. Nas eleições
são escolhidos deputados federais e senadores, mas não
parecem ser homens livres e
de bons costumes. Eis aí os
desafios. Combater o estelionato político é a guerra a
ser travada.
Olavo Câmara é advogado, professor,
mestre e doutor em Direito e Política.
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