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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

Por que os homens?

N

a quinta-feira passada, o Grupo
Mogi News revelou, com base
nos dados do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê (Condemat) e das prefeituras da
região, que a maioria das mortes por coronavírus ocorre em homens. Em Suzano, por
exemplo, 56% dos óbitos, até a publicação da
reportagem, ocorreram entre o público masculino; já em Mogi, o número foi parecido e
chegou a 55,7% dos homens.
Esse índice pode derrubar aquela velha história de que as mulheres detêm a alcunha de
sexo frágil, e que os homens, por serem mais
fortes fisicamente, estariam mais imunes, no
entanto, há muito Charles Darwin havia sugerido que não é o mais forte que sobrevive,
mas sim aquele que está mais adaptado ao
ambiente em que vive.
O fato das mortes por Covid-19 ocorrerem
com mais frequência entre os homens é analisada em todo o planeta, e está relacionado
justamente ao modo de vida dos indivíduos
do sexo masculino. Em uma reportagem recente da Veja Saúde, um integrante da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) disse à

revista que os “homens são mais reticentes
no autocuidado além de fumarem e beberem
mais. Também têm mais doenças crônicas
como diabetes e hipertensão e aderem menos ao tratamento”, portanto, de forma mais
simples, o coronavírus seria mais poderoso
contra os homens por eles se cuidarem menos. Na mesma reportagem da Veja Saúde,
um integrante do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz cita que há cerca de 200 estudos sobre
o coronavírus que destacam o sexo como um
dos fatores sobre a evolução da doença, resta
saber se isso é orgânico ou comportamental.
É inegável que as mulheres são mais preocupadas com a saúde e, não apenas em épocas como o Outubro Rosa, elas procuram os
postos de saúde em busca de informações e
exames. O diagnóstico precoce é fundamental
para o tratamento de qualquer doença, assim
como o câncer de mama.
Os homens precisam se conscientizar e
olhar também para a saúde. Neste Novembro Azul é hora de procurar uma unidade de
sáude e se submeter a exames para detectar
o câncer de próstata, que pode ser curado se
diagnosticado nos estágios iniciais.
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Mick Jagger
Caso Donald Trump não
seja reeleito nos EUA, o presidente Bolsonaro pode se
tornar o Mick Jagger político.
O apoio a Macri na eleição argentina resultou em derrota
do apoiado e se Trump seguir
o mesmo caminho, Bolsonaro será, de fato, nosso Mick
Jagger político. O cantor tem
fama de pé frio, algo que parece ser uma característica
do presidente brasileiro em
apoios eleitorais.
Não compete e nem é conveniente que o presidente do
Brasil, ou qualquer outra, se
pronuncie sobre eleições de
outro país, muito menos sobre qual candidato prefere
que vença. Seja quem for o
presidente dos EUA, a relação com o Brasil não muda,
pois não são relações entre
presidentes, mas entre nações.

O Brasil não ganhou nada
de relevante ou especial no
trato com os EUA sob a presidência de Trump a justificar
a preferência pessoal de Bolsonaro. Muito pelo contrário,
o slogan de Trump é América primeiro e logicamente o
Brasil não é o segundo. Não
podemos partidarizar as relações com outras nações, precisamos atender aos nossos
interesses comerciais. A busca
desse equilíbrio passa ao largo das preferências pessoais
de seus mandatários. Existem
milhares de negócios, empresas e contratos que unem às
nações. Bolsonaro quer demonstrar que está alinhado
politicamente aos EUA e a
Israel, mas é impossível ignorar o volume de negócios
com o mundo árabe, Rússia
e China. Aliás criticar a Chi-

na e continuar consumindo e
utilizando tudo que é lá manufaturado é hipocrisia. Milhares de marcas brasileiras e
americanas utilizam o parque
industrial chinês para abastecer o mundo em razão dos
preços predatórios que praticam e assim geram lucro para
essas empresas e ninguém se
preocupa com as condições
de trabalho na China, a liberdade ou democracia, mas o
preço. O discurso pró EUA e
anti-China e só isso, discurso.
Na prática os negócios continuam a todo vapor não só
entre o símbolo do capitalismo democrático e a ditadura
chinesa, mas também conosco, que exportamos grãos e
importamos informática e
como lá não há eleição, o
nosso provável Mick Jagger
eleitoral não dará palpites.
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Espaço Acolher da CPTM
As estações Itaim Paulista e Itaquaquecetuba, da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) receberam, na terça-feira, o Espaço Acolher. Espaço onde a passageira
receberá um atendimento mais reservado, separado do agressor, e feito por
uma pessoa preparada para lidar com
essa situação. Além disso, a ampliação
dessa rede de apoio eleva ainda mais a
capacidade de atendimento às mulheres
vítimas destes crimes que precisam ser
eliminados não apenas da CPTM, mas de
toda sociedade.

O projeto
O Espaço Acolher faz parte do programa Em Movimento Por Elas, lançado em
março em parceria com o Instituto Avon,
que consiste na formulação de políticas
públicas, criando uma rede de proteção
às mulheres com base em implementação de projetos internos e externos que
permitam o fortalecimento da autoestima, visibilidade para questões de gênero
e combate à violência contra a mulher.
Além de Itaquaquecetuba e Itaim Paulista, as estações Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes também
possuem esse serviço.
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IPTU em Arujá
Arujaenses que escolheram adiar a parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) referente ao mês de maio
deverão fazer o pagamento até os dias
10 ou 20 de novembro. As datas de vencimento variam de acordo com o cadastro imobiliário. Para quitar o tributo sem
multa e juros é necessário atualizar o
boleto pelo site da Prefeitura.

Espetáculo virtual
A transmissão virtual do espetáculo “O
Sítio do Pica-Pau Amarelo em Quarentena” atraiu mais de 900 visualizações
durante o final de semana do feriado prolongado. A peça foi apresentada
pela Companhia Toa de Teatro por meio
da página da Biblioteca Municipal Alda
Martins Soncini no Facebook.

Campanha em Ferraz
A candidata Elaine Abissamra (PSB) informou que não vai aumentar impostos durante a sua gestão em Ferraz de
Vasconcelos caso seja eleita. Para ela,
uma cidade que arrecada em média de
R$ 1 milhão por dia não precisa sobrecarregar seus moradores com mais
impostos.
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Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado.
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