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AS CARAS

ESPECIAL

PAULO GUEDES
O ministro da Economia
disse que governo usará R$
30 bi fora do teto para o
Auxílio Brasil.

RODRIGO PACHECO
O presidente do Senado
prometeu intermediar um
encontro entre governador
de cada região e a Petrobras.

ALEXANDRE DE MORAES
O ministro STF determinou
a prisão preventiva do
blogueiro Allan dos Santos,
do site Terça Livre.

LUIZ FERNANDO PEZÃO
O ex-governador do Rio
retirou a tornozeleira
eletrônica, após autorização
da Justiça.

KIM JONG-IL
O líder da Coreia do Norte
comandou lançamento de
mísseis balísticos, a partir de
submarinos, esta semana.

5 FRASES

E

SÃO PAULO
MODERNIZA A
EDUCAÇÃO
João Doria
Governador
do Estado de
São Paulo

No mundo inteiro, a pandemia tirou alunos e professores da sala de aula. Mas, em
São Paulo, enquanto o ensino
avançava pela internet, escolas e governo trabalharam
para criar as bases da maior
transformação na educação
pública do Estado. É essencial
recuperar o prejuízo provocado pela interrupção do ensino
presencial. Devemos aproveitar a urgência para consolidar
uma mudança definitiva na
qualidade do ensino.
Em São Paulo, as duas coisas andam juntas. A começar
pela expressiva ampliação do
ensino em tempo integral. Serão 2 mil escolas e mais de 1,1
milhão de alunos nessa modalidade, antecipando em dois
anos a meta nacional de 25%
dos alunos matriculados em
jornada ampliada.
A experiência do ensino remoto também resultou em ganho pedagógico permanente.
Estamos investindo R$ 1,5 bilhão para conectar a comunidade escolar com banda larga,
chips para celular, notebooks,
tablets e televisores. E vamos
garantir internet de 100 Mbps
em todas as escolas estaduais
até junho de 2022.
A educação pública de São
Paulo recebeu reconhecimento
internacional. O Centro de Mídias foi eleito pelo BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento) uma das seis melhores
iniciativas na América Latina
durante a pandemia. O serviço
oferece conteúdos pedagógicos para o ensino online.
Em 2021, São Paulo se tornou
o primeiro estado a implantar

o novo ensino médio. Equipamos laboratórios de tecnologia
e robótica. E, em 2022, mais de
600 mil alunos do 1º ao 5º ano
do fundamental terão aulas de
inglês.
Todas essas inovações acontecem num ambiente mais
acolhedor. Desde setembro
de 2019, com o Programa Dinheiro Direto na Escola, transferimos R$ 2,7 bilhões para
reformas e melhorias. Mais de
4,9 mil escolas reformaram banheiros e outras 2,1 mil melhoraram cozinhas e refeitórios.
O transporte escolar recebeu 857 ônibus novos em 460
municípios. Ampliamos a participação da agricultura familiar com produtos frescos na
merenda. São refeições mais
nutritivas, preparadas em cozinhas mais equipadas e refeitórios reformados. Dignidade e
respeito pelos alunos, a maioria, de famílias vulneráveis.
Estamos garantindo o retorno de 300 mil jovens que receberão uma bolsa de R$ 1 mil
para o ano letivo, desde que
participem de 80% das aulas,
tarefas de reforço e provas de
avaliação. E o programa Dignidade Íntima oferece absorventes a alunas em situação
vulnerável e evita a evasão
escolar decorrente da pobreza
menstrual.
Graças à vacinação, podemos
fazer escolhas. A principal delas é apoiar os mais pobres e
transformar gerações. A escola de São Paulo é o ponto de
partida para construir um futuro de cidadania, modernidade,
liberdade e prosperidade. Viva
a educação!

.

“Não chamem o Renan de
vagabundo. Vagabundo é elogio
para ele. Não há maracutaia
lá por Brasília que não esteja o
nome do Renan envolvido”
Jair Bolsonaro
Presidente da República

E

“Olha, eu acho que ele (Jair
Bolsonaro) receberia [as
acusações] da seguinte forma,
você conhece aquela gargalhada
dele? [Gargalha]”
Flavio Bolsonaro
Senador

E

“Existem muitas razões para os
adolescentes se comportarem
mal, e a falta de educação
familiar inadequada é a principal
causa”
Zang Tiewei
Porta-voz do Congresso chinês

E

“Estamos vendo as forças
de segurança tomarem
medidas extremas para deter
arbitrariamente pessoas mais
vulneráveis”
Ellen van der Velden
Dirigente da Otan

E

“A Amazônia, para nós, é
território valioso. É importante
que essa defesa traga consigo
uma luta eficaz contra os crimes
ambientais”
Iván Duque
Presidente da Colômbia
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pessoas em situação de rua,
o que acontece nessa região?
Porque pra quem mora e trabalha nessa região, é indiscutível o aumento absurdo
desse número. Essas pessoas
são invisíveis para a prefeitura?
Patrícia Rangel
São José dos Campos
SITUAÇÃO DE RUA-2
De fato, aumentou e muito
(a quantidade de moradores
em situação de rua em São
José dos Campos. Me sinto
insegura em sair de casa.
Jardim Paulista é um bair-

ro bom, mas os moradores
tem se sentindo inseguros
ao sair na rua, passear com
os ‘dogs’, irem às praças.
Os idosos, não vejo mais
andando nas ruas como de
costumes. Sem contar que
existe uma cooperativa de
reciclagem no Jardim Paulista, o cheiro de podre, animais mortos, ratos, ninguém
consegue caminhar na praça
por causa do cheiro ruim de
carniça que vem desse lugar.
A prefeitura, o prefeito Felicio, devem olhar isso mais
de perto. Tirar essa cooperativa reciclagem do Jardim

Paulista, resolveria metade
dos problemas. Isto precisa
ser com urgência.
Roberta Santos
São José dos Campos
SITUAÇÃO DE RUA-3
Fato. Aumento expressivo de
moradores de rua em São
José dos Campos. Concentrados no Jardim Paulista, Jardim Satélite e região central.
99% deles vieram de outros
municípios. Esses indivíduos
vivem em extrema carência
material, não conseguindo
obter as condições mínimas
de salubridade e conforto

com meios próprios. Tal situação de indigência material
força o indivíduo a viver na
rua, se deslocando de um local para o outro.
Thomas Formoso
São José dos Campos
CRÍTICAS
É interessante quando o
Brasil recebe críticas de estrangeiros sobre governo,
sobre meio ambiente, muitos
“arrebentam” os caras, desqualificam, menosprezam,
atacam, etc. Porém, na hora
de falar de exportação, ou
até mesmo de importação

aí os países do mundo todo
são bem vindos! Creio que
seja quase impossível uma
autossuficiência e ainda que
fosse, creio que boas lideranças ouvem as críticas para
melhorar.
Adriano Barros
São José dos Campos
ESTÁTUA DE COLOMBO
Deixe o (Cristóvão) Colombo
no museu e os espaços públicos aos heróis de verdade ou
a simbologia local. Aprendam
com os mexicanos.
Oliver Raine
São Paulo
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