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Circulação

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

TRIBUNA

EDITORIAL

A vez dos parques

M

antendo a sequência de reabertura gradual dos setores
que tiveram de fechar as portas por conta das restrições
impostas pela pandemia do
coronavírus, a Prefeitura de Mogi das Cruzes
vai reabrir amanhã os parques Centenário,
Leon Feffer e da Cidade. Na retomada, os
espaços terão horário restrito, receberão o
público apenas nos dias da semana e com
todas as exigências de segurança determinadas pela Vigilância Sanitária.
A notícia é bem animadora, pois indica,
uma vez mais, que a cidade está caminhando para a estabilidade no quadro da pandemia e pode, em breve, iniciar o caminho
descendente de casos e óbitos por Covid-19.
Outros municípios do Alto Tietê que possuem áreas públicas de lazer devem seguir
o mesmo roteiro de reabertura gradativa
realizado por Mogi.
Mais do que o fato de retomar as áreas
de lazer, um importante setor para a saúde
– física e mental – e de entretenimento das
pessoas, a mudança inspira sentimentos de
confiança e otimismo, que ficaram abalados

durante a crise. Com isso, as atenções lentamente vão sendo desviadas dos assuntos
mais delicados da pandemia. Ao lado da
rotina retomada nesta semana por bares,
restaurantes, salões de beleza, barbearias e
academias de esporte, os parques também
representam o retorno de um astral positivo,
ligado às belezas e aconchegos da natureza.
Sem atropelos ou precipitações, as administrações municipais têm acompanhado as regras de segurança para a volta das
atividades. Nesta semana também algumas
competições esportivas serão retomadas no
Estado de São Paulo, ainda sem presença
de público. Aos poucos, a normalidade do
início do ano vai se recompondo, para alegria de todos. Há a necessidade, porém, da
manutenção dos cuidados com a higiene
e proteção pessoal. Essas novas regras de
comportamento seguro farão parte definitivamente da rotina da população.
O importante é que, salvo algumas excessões, as pessoas têm mostrado consciência
e colaborado para o controle da pandemia.
Não foi fácil enfrentar a fase crítica, mas, dia
a dia, fica a sensação de que o pior já passou.
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É o fim do mundo II
O jornalista que se autonomeou “Barão de Itararé”,
entre tantas frases humorísticas criadas por ele uma
delas diz assim: “De onde
menos se espera daí é que
não sai nada”. Adolescentes
e jovens, desde o primário,
aprenderam nos bancos escolares que tudo que existe é obra do acaso, de uma
grande explosão tudo se fez.
O racionalismo, em lugar
do Criacionismo, fez surgir o
Evolucionismo que fez derreter a crença do homem no Ser
Pessoal Criador do Universo. Deus nos fez com honra,
dignidade e senso moral de
justiça. O ensino humanista criou esse campo fértil de
incredulidade na mente da
nossa geração jovem, onde
vicejou o ateísmo. Sem a
graça, a metafísica da fé, no

andar superior, é irracional,
perde-se a esperança, o homem, por não existir mais
um Deus pessoal para crer
e se relacionar, torna-se impessoal.
Francis Crick, biólogo
molecular, reduz o homem
impessoal às propriedades
químicas e físicas de um código de DNA, semelhante a
uma “máquina”, igualado a
um robô. Numa visão teológica há verdade na frase
do “Barão de Itararé”, não
há algo a esperar se da fé
não sobrou nada. A razão
substituiu na mente humana a fé no absoluto de Deus
pela fé humanista do homem.
Segundo a Sociologia, o homem é produto do meio onde
vive, assim, deixa de ser réu
e torna-se vítima irresponsável dos seus atos criminosos

por não ser mais pessoal e,
sim, impessoal. Sem fé, sem
Deus, sem moral, sem sentimento se massifica e nada
mais é por ser “nada”.
O western “O Homem Sem
Nome”, tendo como diretor e
ator Clint Eastwood, em sua
atuação encarna com perfeição o anti-herói durão, sem
moral, sem sentimento, sem
Deus, sem sentido. É indiferente atirar no bom como
no mau, possuir a mulher
do outro como possui uma
prostituta. Esse é o mundo
impessoal e niilista pós-moderno de destruição e apatia.
Revoltado? Pode até dizer: “É
o fim do mundo”, mas para
você não precisa ser. Rejeita o mundo caótico que lhe
rodeia, o Deus pessoal pode
colocar dentro de você um
mundo melhor de justiça,
amor e paz.
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FÁBIO MIRANDA

Imóveis de Arujá
A Prefeitura de Arujá publicou na quinta-feira a lei complementar nº 46, que dispõe sobre a regularização de edificações
concluídas irregularmente no município.
Aprovada pela Câmara Municipal e promulgada pelo prefeito José Luiz Monteiro (MDB), a legislação será regulamentada via decreto em até 30 dias.

Regras
Conforme a lei, imóveis construídos de
forma irregular na cidade poderão ser regularizados por seus proprietários, desde que estejam em condições de habitabilidade e salubridade. Nesse sentido,
só poderão ser regularizadas as edificações concluídas com estrutura, vedação,
cobertura, aspectos de segurança e instalação elétrica e hidráulica.

Balanço de Ferraz
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos divulgou anteontem
o balanço de atendimentos realizados
pela corporação durante o primeiro semestre de 2020. No total, são mais de
dez mil intervenções, incluindo fiscalizações frente ao cumprimento da quarentena contra o coronavírus no município.

editor@jornaldat.com.br

Ações da GCM
A Guarda atendeu 732 ocorrências em
unidades de ensino, 411 em postos de
saúde e 8.462 em bairros de toda a cidade. Foram elaborados 360 boletins de
ocorrência e mais 22, por ação da GCM,
com a Polícia Civil, sendo três flagrantes.

Cobertores de Itaquá
Uma parceria entre o Fundo Social, a
Frente Empresarial Pró-Itaquá (Fempi)
e o Rotary Club resultou na entrega de
110 cobertores novos para pessoas em
situação de rua e desabrigados da cidade. A ação integra a Campanha do Agasalho que, devido a pandemia de coronavírus, sofreu uma série de restrições
este ano e passou a se chamar Inverno Solidário.

Emenda a Salesópolis
Salesópolis está recapeando cinco ruas
com a emenda de R$ 400 mil destinada
pelo deputado estadual Marcos Damasio (PL) para a cidade. Os trabalhos tiveram início há cerca de 20 dias com a
fresagem das vias para receber o novo
pavimento. O recurso foi solicitado pela
vereadora Débora Borges (PSD) e repassado ao prefeito Vanderlon Gomes (PL).

CHARGE

Mauro Jordão é médico.
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