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Sete estabelecimentos foram fiscalizados em Vicente de Carvalho.
Destes, dois foram notificados por cometerem infrações administrativas

Cava da Pedreira
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diminui no 
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em julho
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O debate sobre a 
questão ambiental e a 
defesa do meio ambiente 
vem sendo ampliado na 
região da baixada santista, 
seja por conta dos desas-
tres da natureza, ou por 
ações que beneficiam ou 

prejudicam o meio. 
Nesta edição desta-

camos ações dos órgãos 
governamentais sobre 
dois pontos de grande 
repercussão: A futura 
implantação do reser-
vatório de água na cava 

da pedreira e o risco de 
contaminação do mesmo 
devido a instalação de 
uma Unidade de Recupe-
ração de Energia (URE).

A URE é uma obra 
de utilidade pública que 
promoverá redução no 

volume de disposição de 
resíduos sólidos urbanos 
gerados nos municípios 
da Baixada Santista, au-
mentando sua vida útil 
para distribuição predo-
minantemente ao siste-
ma público de energia.

O problema é que 
ela é potencialmente po-
luente em seu processo 
e pode impactar na qua-
lidade da água reservada 
na cava. Os vereado-
res entraram no debate 
e criaram nesta sema-

na uma comissão para 
acompanhar as tratativas 
durante a implantação 
desses projetos. Ambos 
importantes para a região.

Vale a pena conhecer o 
que ocorre nesses projetos 
e acompanhar a discussão.

Reservatório de água e URE. O cidadão precisa entender e debater

Micros
Notificado
Na tarde dessa quin-
ta-feira (30), a Comis-
são Processante ins-
taurada pela resolução 
027/2021, conseguiu lo-
calizar e notificar o pre-
feito de Guarujá, Válter 
Suman (PSDB) para que 
apresente Defesa Prévia 
no prazo de 10 dias a 
contar do recebimento 
da notificação. 
 
Denúncia
Após denúncia formu-
lada pelo Partido De-
mocrático Trabalhista 
de Guarujá, a Câmara 
Municipal de Guarujá, 
aprovou por unanimi-
dade a instauração de 
Comissão Processante 
na Sessão Ordinária rea-
lizada no último dia 21, 
para apurar eventuais 
irregularidades relacio-
nadas à Organização 
Pró-Vida, à empresa AM 
da Silva Serviços Admi-
nistrativos Ltda, à  ACENI 
- Instituto de Atenção 
à Saúde e Educação e 
possível envolvimento 
do Prefeito Municipal. 

Trâmite 
Agora a Comissão aguar-
da o prazo de defesa, 
respeitando os princípios 
constitucionais do con-
traditório e da ampla de-
fesa, para posterior pro-
vidências nos termos do 
Decreto-Lei 201/1967.

Vigília
Munícipes, dirigentes e 
integrantes de partidos 
políticos de oposição à 
administração Valter Su-
man (PSDB), participam 
nesta sexta-feira, 1 de 
outubro, às 16 horas, 
de uma vigília pedindo o 
afastamento do prefeito 
de Guarujá. O evento será 
em frente à sede da Ad-
ministração Municipal, na 
Avenida Santos Dumont, 
800, Vila Santo Antônio.

Pescadores
Na próxima segunda-fei-
ra, 04/10, às 8h30, pes-
cadores e pescadoras 
de Santos, São Vicente, 
Cubatão, Guarujá e Ber-
tioga vão se unir em uma 
manifestação pacífica 
em defesa da pesca e 

do meio ambiente no 
estuário, ameaçado pelo 
projeto de um novo 
terminal f lutuante da 
empresa Comgas-Com-
pass, do grupo Cosan. 

Dragagem
O empreendimento, in-
forma o grupo, implica 
na dragagem de uma 
imensa planície rasa de 
maré, o que provocaria 
danos ambientais se-
veros, afugentando es-
pécies e prejudicando 
toda a cadeia da pesca. 

Manifestação
A manifestação acon-
tece na área que deve 
ser afetada e só pode 
ser acessada por em-
barcação. O local fica 
no coração do estuário, 
conhecido pelos nativos 
como Pedrinhas ou Largo 
do Caneú. O protesto 
exige que as autoridades 
se sensibilizem e se ma-
nifestem em defesa do 
interesse coletivo. Entida-
des, movimentos sociais 
e universidades estão 
convidados a participar. 

Gustavo Mesquita Galvão Bueno, delegado de Polícia e presidente
da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo

(ADPESP) e Dario Elias Nassif, delegado de Polícia e secretário-geral da
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP)

Artigo

Polícia Civil do estado de São Paulo:
um patrimônio da população 

esquecido pelo governo
Neste 30 de setem-

bro, celebra-se o Dia da 
Polícia Civil bandeirante

A centenária Polícia 
Civil do estado de São 
Paulo, com a nobre mis-
são de servir a população 
paulista, está presente na 
vida de cada cidadão, 
ainda que eles não se 
deem conta. Os milha-
res de atendimentos ao 
público nos plantões 
policiais, a investigação 
de crimes com prisão 
dos responsáveis, o 
combate ao crime orga-
nizado e à lavagem de 
dinheiro, são atividades 
que representam um 
pouco desse trabalho. 

A emissão da cédula 
de RG pelo IIRGD, que 
também presta um impor-
tante serviço para identi-
ficar pessoas desconhe-
cidas, é outro exemplo 
da dedicação dos ab-
negados policiais civis.

Resgatar uma vít i-
ma de sequestro presa 
em cativeiro e entregá-
la de volta à família, é 
uma das experiências 
mais gratificantes vivi-
das por um policial civil. 

Recuperar bens sub-
traídos é dar um alento 
àqueles que muitas vezes 
perderam tudo. Educar 
contra o flagelo da de-
pendência química é um 
legado para as futuras ge-
rações. Auxiliar o Poder 
Judiciário na luta contra 
a corrupção, é justiça so-
cial. E fazemos tudo isso 
com extrema dedicação, 
em busca de uma socie-
dade mais justa e segura.

 Entretanto, é neces-
sário lembrar: somos 
também seres humanos! 
Seja dirigindo uma via-
tura, empunhando uma 
arma ou conduzindo 
uma investigação, há uma 
pessoa que precisa lidar 
com os riscos inerentes 
à profissão e o descaso 
dos chefes de estado. 
Um ser humano que pos-
sui necessidades, aspi-
rações, compromissos 
financeiros, e sonhos.

Esquecidos pelos 
governos paulistas nas 
últimas três décadas, nós 
policiais civis recebemos 
os piores salários do país, 
apesar de estarmos no 
estado mais rico. Sobre-
carregados, trabalhamos 
sem descanso em virtude 
do maior déficit da histó-
ria - faltam 14 mil pro-
fissionais na Polícia Civil. 

Lutamos contra su-
cessivas reformas, es-
taduais e federais, que 
suprimem diversos dos 
nossos direitos – únicas 
contrapartidas por con-
viver diariamente com o 
risco iminente da morte 
e uma expectativa de 
vida menor do que a do 
restante da população. 

Durante a pandemia, 
não paramos um dia. Não 
há home office para a Po-
lícia Civil. Até o momen-
to, perdemos mais de 80 
irmãos policiais civis para 
o COVID-19, e quase 3 
mil se afastaram em virtu-
de do vírus. Entre 2020 
e 2021, foram mais de 
5.200 policiais afastados 
por motivos de saúde. 

Nós, policiais, esta-
mos adoecendo. Nos 
dois últimos anos, en-
terramos 16 irmãos po-
liciais civis que tiraram 
a própria vida. Diaria-
mente, vemos policiais 
migrando para outras 
car reiras ou estados. 

Os que ficam, apesar 
da frustração, seguem 
comprometidos e resi-
lientes – honrando, ape-
sar de todas as dificulda-
des impostas por nosso 
governo, a missão de 
bem servir à população. 

Entretanto, frustra-nos 
a certeza de que pode-
ríamos fazer muito mais. 
Queremos fazer mais! 

Mas, para isso, nós 
policiais civis precisa-
mos ser valorizados. E 
precisamos ter condi-
ções dignas de trabalho 
para prestar um serviço 
ainda melhor à popula-
ção. Tais providências, 
muito longe de favores, 
são deveres e obriga-
ções do governador 
do estado em prol da 
segurança do cidadão. 

Neste 30 de setem-
bro, bradamos em unís-
sono: valorizem o ser 
humano policial! A cente-
nária Polícia Civil bandei-
rante é uma instituição de 
Estado, composta por 
servidores honrados, vo-
cacionados e compro-
metidos com a missão de 
combater a criminalidade 
e proteger a população. 
Lutar pela valorização 
da Polícia Civil, é de-
fender um patrimônio 
de toda a sociedade!

Charge da semana
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A Câmara Municipal 
aprovou na última Ses-
são Legislativa (28), o 
Projeto de Resolução 
Nº 027/2021 de autoria 
do Vereador José Nilton 
Lima de Oliveira – Doidão 
(PSB), que cria “Comissão 
de Assuntos Relevantes” 
para acompanhar a insta-
lação do futuro reserva-
tório da Cava da Pedreira.

A Comissão será forma-
da por cinco (05) verea-
dores: José Nilton Doidão 

(PSB), Mário Lúcio (PSB), 
Aparecido Davi (Repu-
blicanos), Naldo Perequê 
(PSB) e Juninho Eroso (PP), 
e terá prazo de 180 dias 
para acompanhar conti-
nuamente a instalação do 
“Futuro Reservatório da 
Cava da Pedreira”, prin-
cipalmente no que tange 
a possível contaminação 
por parte da implantação 
a menos de 1,2 km de 
uma URE (Unidade de 
Recuperação de Energia).

“A Criação da Comis-
são de Assuntos Relevan-
tes para o acompanha-
mento da Cava da Pedrei-
ra se faz extremamente 
necessária, pois a mesma 
foi projetada para ser 
um reservatório de água 
potável, com capacidade 
de armazenar 03 (três) 
bilhões de litros e a 1,2km 
de distância será implan-
tada uma Unidade de 
Recuperação de Energia, 
localizada às margens do 

Km 252 da Rodovia Cô-
nego Domênico Rangoni, 
que em seu processo de 
combustão, deverá gerar 
resíduos tóxicos que vão 
atingir inevitavelmente 
o reservatório gigante”, 
explica o vereador José 
Nilton, autor do projeto.

INCINERADORES
Especialistas alertam 

que este tipo de incine-
radores, são capazes de 
inviabilizar toda a produ-

ção de alimentos que es-
tão nas cercanias, como 
hortas, pomares e até 
mesmo animais de cor-
te, além de ovos e leite, 
podendo afetar também 
a pescaria artesanal do 
Canal de Bertioga, preju-
dicando absurdamente a 
população ribeirinha.

A comissão deverá 
acompanhar e fiscalizar 
os trabalhos, tendo em 
vista que a construção 
do Reservatório da Cava 

da Pedreira é um projeto 
que há vários anos vem 
sendo esperado e de 
suma importância para 
a cidade, pois busca 
resolver o problema de 
desabastecimento em 
períodos de estiagem e 
na temporada de verão, 
por conta do aumento 
da população flutuante.

O Projeto de Reso-
lução pode ser aces-
sado na íntegra no link: 
https://bit. ly/39Lh8nu

Os membros efetivos 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo que 
vai investigar possíveis 
irregularidades no licen-
ciamento e monitoramen-
to da cava subaquática 
entre Santos e Cubatão 
elegeram, nesta semana 
(29/9), os deputados Bar-

ros Munhoz (PSB) e Ricar-
do Madalena (PL) como 
presidente e vice-presi-
dente, respectivamente. 

Além dos deputados 
eleitos aos cargos res-
ponsáveis por conduzir 
os trabalhos, a CPI conta 
com outros sete mem-
bros efetivos. São eles: 
os deputados Tenente 
Coimbra (PSL), Maurici 

(PT), Cezar (PSDB), Paulo 
Correa Jr (DEM), Professor 
Kenny (PP), Erica Malun-
guinho (PSOL) e Profes-
sor Walter Vicioni (MDB). 
A princípio, as reuniões 
da comissão acontece-
rão às quartas-feiras, às 
11h. O primeiro encontro 
acontecerá na semana 
que vem, para que os 
deputados escolham um 

relator. Os trabalhos se-
rão realizados dentro 
de um prazo de 120 
dias, podendo ser es-
tendidos por mais 60. 

A CPI 
A CPI das Cavas Su-

baquáticas foi instaurada 
por Ato da Presidência no 
começo deste ano, com 
base no Requerimento 

295/2019, de autoria de 
34 parlamentares. Atra-
vés das investigações, os 
deputados pretendem 
verificar possíveis irregula-
ridades no licenciamento 
e no monitoramento das 
cavas da Baixada Santista, 
visto que, conforme a jus-
tificativa apresentada no 
requerimento, as cavas 
trazem um risco iminente 

de um desastre ambiental 
de proporções seme-
lhantes ao ocorrido em 
Brumadinho à região. 

Além da cava já exis-
tente, que foi aberta em 
2017 e fechada em 2020, 
existem outras duas que 
estão em processo de 
licenciamento, uma no 
Largo do Cubatão e a 
outra no Largo do Caneu. 

Após anos reivindi-
cando uma área da União 
para continuidade das 
obras da Av. Perimetral, via 
de acesso aos terminais 
portuários, o Município 
acaba de conseguir anu-
ência do Governo Federal. 

A decisão foi comu-
nicada em ofício enca-
minhado pelo Ministério 
da Economia, na última 
semana. As obras serão 
executadas pela Autori-
dade Portuária de Santos 
(SPA) – antiga Codesp.

A segunda fase da 
Avenida Perimetral Portuá-

ria de Guarujá é a solução 
aguardada para segregar 
de vez o trânsito portu-
ário do trânsito urbano 
no Distrito de Vicente de 
Carvalho, separando ca-
minhões e outros veículos 
pesados dos automóveis.

“Quem vive na cida-
de sabe o quanto esse 
transtorno impacta na 
qualidade de vida, princi-
palmente em período de 
safra, em que há um fluxo 
maior de caminhões. Por 
isso, o prefeito Válter Su-
man vem lutando por essa 
área desde que assumiu, 

em 2017. Demos um im-
portante passo”, celebra 
a secretária de Planeja-
mento, Polliana Iamonti.

Além da implantação 
da avenida, o projeto da 
obra contempla a cons-
trução de viadutos sobre 
a Rodovia Cônego Dome-
nico Rangoni e a Av. Santos 
Dumont, novas calçadas, 
passarelas para pedestres 
e ciclovia. Para tanto, a 
União investirá aproxima-
damente R$ 400 milhões. 
As intervenções, bem 
como os trâmites licitató-
rios, ficarão a cargo da SPA.

Câmara foca questão ambiental da cava da pedreira

Cavas Subaquáticas

Assembleia Legislativa de SP cria CPI das Cavas Subaquáticas 

União aprova 2ª fase da Avenida Perimetral de Guarujá

Intervenções serão executadas pela Autoridade Portuária

Helder Lima
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Vereadores da Baixa-
da Santista entregaram 
ao governo federal, nesta 
quarta-feira (29), moções 
de apoio à construção 
do túnel submerso como 
ligação seca entre Santos 
e Guarujá. Representantes 
de seis municípios da 
região, com apoio da 
deputada federal Rosa-
na Valle (PSB/SP) e da 
campanha Vou de Tú-
nel, representada pelo 
porta-voz Eduardo Lus-
toza, foram recebidos 
pelo secretário Nacional 
de Portos e Transportes 
Aquaviários do Ministério 
da Infraestrutura (SNP-
TA/MINFRA), Diogo Piloni 
e Silva, em Brasília (DF). 

O grupo de trabalho 
formado por servidores 
de diversas secretarias 
municipais de Guarujá 
para discutir a revisão 
do Plano Diretor da Ci-
dade vai remarcar as 
reuniões setoriais que 
estavam definidas para 
acontecer a partir des-
sa semana. O grupo já 
trabalha na definição de 
um novo cronograma 
de atividades, que em 
breve será divulgado.

A Prefeitura já coletou 
um grande volume de 
demandas e contribui-
ções, tanto por meio do 
site da Prefeitura quanto 
nas reuniões setoriais já 
realizadas. Esses dados 
serão compilados e, a 
partir disso, será divulga-
do o novo cronograma.

A alteração das ativi-
dades ligadas à revisão 
do Plano Diretor Muni-
cipal também atende 
o Ministério Público do 
Estado de São Paulo, que 
recomendou que as au-
diências públicas sejam 
organizadas apenas de 
forma presencial e após 

a imunização das pesso-
as adultas com a segunda 
dose da vacina contra a 
covid-19, processo que 
se encontra em anda-
mento em Guarujá. O MP 
também recomendou 
que sejam disponibiliza-
dos os estudos técnicos 
já realizados, bem como 
os estudos complemen-
tares, antes da realização 
das audiências públicas. 

O Plano Diretor é um 
marco legal que dispõe 
sobre o desenvolvimen-
to urbano da cidade. 
Segundo o Estatuto das 
Cidades, ele deve ser atu-
alizado a cada 10 anos. 
Em Guarujá, a última revi-
são aconteceu em 2013.

 O instrumento ur-
banístico visa estabele-
cer o planejamento das 
políticas públicas que 
impactam diretamente na 
vida do cidadão, como 
a qualificação ambiental 
das zonas urbanas com 
inclusão social, o esta-
belecimento do ade-
quado uso e ocupação 
do solo, o equilíbrio 
ambiental, entre outros.

Na última segunda-
feira (27), para marcar o 
retorno das atividades 
presenciais a Biblioteca 
Municipal Martins Fontes 
(Rua Quintino Bocaiúva, 
183, no Centro), recebeu 
15 alunos do Colégio Por-
ta do Céu (Enseada).

Os estudantes da uni-
dade particular puderam 
apreciar uma tarde de 
contação de histórias e 
também aproveitaram 
para se tornar sócios da 
Biblioteca Municipal. To-
dos ganharam livros da 
equipe do Projeto Biblio-
teca Cidadã, da Secretaria 
de Educação (Seduc). 

Plano Diretor 
Reuniões são alteradas e 
cronograma será definido

Município abriu processo de revisão
e recebeu grande volume de dados

Biblioteca Municipal Martins Fontes 
recebe alunos do Colégio Porta do Céu

Participantes ganharam livros do projeto

Divulgação 

O julgamento do ex-
servidor municipal An-
derson Vitor Alves, de 44 
anos, que atuava como 
guarda civil municipal em 
Guarujá, foi iniciado de 
forma presencial nesta 
quinta-feira (30). O acusa-
do confessou que matou 
e enterrou no próprio 

quintal a ex-companhei-
ra  Rosana Fe r nandes 
da Si lva, de 32 anos. 

O motivo do crime seria 
o pagamento de pensão 
alimentícia. A expectativa 
é que a pena seja fixada 
entre 25 e 30 anos de pri-
são. O ex-GCM confessou 
que matou a mulher com 

dois tiros na cabeça, du-
rante uma discussão pelo 
pagamento de pensão 
alimentícia aos dois filhos. 
Depois, ele enterrou o cor-
po dela no quintal da casa.

O réu responde pela 
prática de homicídio tripla-
mente qualificado, seguido 
de ocultação de cadáver. 

No Fórum de Guarujá, a 
Justiça ouve seis testemu-
nhas comuns e outras três 
exclusivas da defesa. A 
esposa do acusado, que 
era a principal testemu-
nha do caso, morreu em 
agosto, em consequência 
de um câncer de mama 
que estava com metástase.

Acusado de matar a ex-mulher e 
enterrá-la no quintal vai a julgamento

Ligação seca entre Santos e Guarujá

Ministério reafirma compromisso
em construir túnel submerso

Na sua fala, Piloni des-
tacou que a opção pelo 
túnel foi a mais conser-
vadora por oferecer o 
mínimo de riscos, além 
de estar aderente aos 

objetivos portuários e 
de mobilidade. “Ficamos 
muito felizes de ter um 
conjunto de interesses 
alinhados. Temos um ape-
lo muito grande para que 

se torne realidade. A 
solução é o túnel e ele 
vai acontecer”, enfatizou. 

O secretário reforçou a 
decisão do Estado de in-
cluir a obra no projeto de 
desestatização do Porto 
de Santos e se compro-
meteu a abrir consulta pú-
blica até fim de outubro 
ou início de novembro. 

“A grande notícia é 
que o túnel, efetivamente, 
será materializado, e tere-
mos um grande desenvol-
vimento da nossa região, 
principalmente na área so-
cial, de mobilidade, e na 
geração de empregos”, 
comemorou o porta-voz 
da Campanha Vou de 
Túnel, Eduardo Lustoza. 

Secretário nacional de Portos assegura 
que obra será incluída no projeto de 
desestatização do Porto de Santos 



caso de covid-19 no Bra-
sil, 154 milhões de crian-
ças e adolescentes em 
idade escolar deixaram 
de frequentar aulas tem-
porariamente em toda a 
América Latina e Caribe. 

Segundo a ONU, no 
Brasil, os temporariamente 
afetados chegam a 47,9 
milhões, mas se conside-
rada a situação ao longo 
de todo o ano passado, 
a organização estima que 
cerca de 5,5 milhões 
de estudantes brasileiros 
tiveram seu direito à edu-
cação negado em 2020.

A exemplo de ou-
tros especialistas, a ONU 
alerta que, entre os mais 
jovens, as consequên-
cias da pandemia po-
dem perdurar por toda 
a v ida, contr ibuindo 
para ampliar as desi-
gualdades já existentes. 

RECOMENDAÇÕES
Para evitar que isso 

ocorra, a organização re-
comenda às nações que, 
além de medidas para 
tentar conter a propa-
gação do vírus, como a 
vacinação da população 
e campanhas de saúde 
pública para conscien-
tizar as pessoas sobre a 
importância do uso de 
máscaras e do distancia-
mento social, implemen-
tem políticas públicas de 
desenvolvimento eco-
nômico e social, sobre-
tudo para mulheres e 
meninas, que enfrentam 
desafios particulares e 
são, em termos globais, 
as maiores vítimas da 
insegurança econômica.

“São necessários me-
canismos sistêmicos e 
uma lente de equidade 
para reduzir as perdas 
no desenvolvimento hu-
mano e transformá-las em 
oportunidades no longo 

prazo”, aponta a ONU, 
destacando a importân-
cia do retorno às aulas 
presenciais em segurança.

“Além de perdas de 
aprendizagem, o fecha-
mento prolongado de 
escolas traz consequên-
cias à alimentação e à se-
gurança, pois representa 
a interrupção de acesso 
a outros serviços básicos 
importantes, como me-
renda escolar, programas 
recreativos, atividades 
extracurriculares, apoio 
pedagógico e infraes-
trutura de saúde, água, 
saneamento e higiene”.

A organização 
lembra que, em-
bora seja uma 
alternativa, o 
ensino remoto 
pode agravar 
as desigualda-
des, já que mui-
tos não têm acesso 
às ferramentas tecnoló-
gicas necessárias para 
assistir aulas à distância. 
O que pode provocar 
um aumento nas taxas 
de abandono escolar, 
com todos os agravan-
tes que costumam es-
tar associados, como o 
trabalho infantil e a gra-
videz na adolescência. 

A organização calcu-
la que, no Brasil, cerca 
de 28% das famílias não 
têm acesso à internet. 
Percentual que aumenta 
conforme a renda familiar 
diminui. “Diante desse 
cenário, além de priorizar 
a reabertura segura das 
escolas, investimentos em 
disrupção digital são fun-
damentais como resposta 
imediata e caminho para 
além da recuperação.”

Ainda sobre a situa-
ção específica do Brasil, a 
ONU afirma que a organi-
zação do sistema público 
de saúde nacional (SUS) 

propicia uma resposta rá-
pida para ações emergen-
ciais, embora, para isto, 
seja necessária uma “visão 
estratégica coordenada”. 

“Embora [o país] pos-
sua um sistema público 
de saúde capaz de res-
ponder a emergências 
sanitárias, a pandemia da 
covid-19 exige medidas 
em todos os âmbitos, 
considerando as desi-
gualdades entre os es-
tados”, sustenta a ONU, 
ainda confiante de que 
“um novo Brasil, mais jus-
to e sustentável, pode 

emergir da atual crise” 
e destacando o 

efeito benéfico 
de medidas 
como o auxílio 
emergencia l 
pago a pes-

soas financei-
ramente afeta-

das pela pandemia.
“Porém, para assegurar 

uma recuperação resilien-
te e inclusiva, o Brasil deve 
enfrentar os desafios do 
desenvolvimento sistê-
mico. Nesse sentido, os 
pilares governança, pro-
teção social, reimaginar o 
futuro para cada criança e 
adolescente, disrupção 
digital e economia verde 
são fundamentais para 
superar a crise e aproxi-
mar o Brasil da agenda de 
desenvolvimento susten-
tável”, acrescenta a orga-
nização, destacando que 
o pós-pandemia exigirá 
“um novo contrato social” 
e mudanças estruturais.

“Governos, setor pri-
vado e sociedade civil 
precisarão trabalhar juntos 
para promover a coesão 
social e a igualdade de 
gênero, e defender os di-
reitos humanos e o estado 
de direito, especialmente 
em contextos frágeis e 
afetados por conflitos.
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

Sérgio Trombelli é professor universitário,
pós-graduado em Comunicação e palestrante

Transformação
“Na Natureza, nada se 

cria, nada se perde, tudo se 
transforma.” 

Antoine-Laurent de Lavoisie

A natureza,  apesar  do 
incessante esforço de con-
servação de si mesma, não 
permanece igual. Ela precisa 
muitas vezes se modificar e 
esta modificação se confirma 
na afirmação acima de Lavoisie. 

O que quer dizer, embora 
seja paradoxal a princípio, que 
a natureza precisa ser às vezes 
destruída para exatamente ser 
conservada. É o que o próprio 
Lavoisie disse quanto ao ciclo 
da matéria “Com a morte de um 
organismo, a matéria orgânica 
que constitui seu corpo é degra-
dada e os elementos que a com-
põem retornam ao ambiente”. 

Há um propósito para tudo, 
há uma necessidade, um motivo 
e um tempo. O gado, as aves, 
os grãos (pé de feijão, arroz, 
milho, etc.), a madeira, o solo 
que dá o cimento, o ferro, muito 
na natureza se destrói com a 
finalidade de ser útil, de forma 
a alimentar os seres, construir 
o mundo, fazer o progresso, 
pela transformação e assim 
manter a conservação da vida.

Por isso, na natureza, 
aquilo que não tem propósito 
só contribui para o desastre 
do mundo e dos seres. Desta 
forma, podemos afirmar que 
existe a destruição necessá-
ria e a destruição abusiva.

A destruição necessária 
ocorre na Natureza, tendo em 
vista a natural transformação 
biológica, a renovação e até a 
melhoria das espécies. Dessa 
forma, os Espíritos Superio-
res nos esclarecem: “Preciso 
é que tudo se destrua para 
renascer e se regenerar.”

Já a destruição abusiva não 
está prevista na lei natural por-
que coloca em risco a vida no 
planeta. Toda destruição anteci-
pada obsta ao desenvolvimento 
do princípio inteligente que rege 
a natureza e os seres. Por isso 
foi que Deus fez com que cada 
ser experimentasse a necessi-
dade de viver e de se reproduzir.

Para quem apenas vê a ma-
téria e restringe à vida presente 
a sua visão, a Lei de Destruição 
há de parecer uma imperfei-
ção na obra divina. É que, em 
geral, os homens apreciam a 
perfeição de Deus do ponto de 
vista humano. Medindo-lhe a 
sabedoria pelo juízo que dela 
formam, pensam que Deus 
não poderia fazer coisa melhor 
do que eles próprios fariam.

A sabedoria divina dotou os 
seres vivos de dois instintos 
opostos: o de destruição e o de 
conservação. Ambos funcionam 
como princípios da natureza. 
Deus coloca o remédio ao lado 

do mal para manter o equilí-
brio e servir de contrapeso. 

Dizendo mais ,  Kardec 
sentencia que “Toda destrui-
ção que ultrapassa os limi-
tes da necessidade é uma 
violação da lei de Deus”.

À medida que o senso moral 
prepondera, desenvolve-se a 
sensibilidade, diminui a ne-
cessidade de destruir, acaba 
mesmo por desaparecer, por 
se tornar odiosa. Só à custa 
de muita atividade, o espírito 
humano adquire conhecimento, 
experiência e pode se despojar 
dos últimos vestígios da anima-
lidade. Mas esta é uma ação que 
depende da vontade do próprio 
ser humano: seu livre-arbítrio.

E neste ponto é que as ações 
dos governos devem atuar com 
intensidade. Afinal, quando 
vemos a floresta amazônica 
ser destruída sem que haja 
nenhuma ação de reconstruí-la, 
quando vemos o represamento 
de rios para criação de lagos 
de usinas elétricas, quando 
existem outras formas de ener-
gia limpa, ou quando rios são 
cobertos por asfalto para o fluxo 
de veículos, não dando oportu-
nidade à vasão das águas e as 
enchentes começam a aparecer, 
algo está errado e a natureza re-
age, às vezes catastroficamente.  

E mais, quando fábricas jo-
gam detritos pelas suas chami-
nés, destruindo a pureza do ar, 
ou dos lençóis freáticos, enfim, 
quando vemos a destruição 
abusiva preponderar por conta 
do lucro fácil, não estamos 
contribuindo para a evolução 
do planeta e muito menos para a 
qualidade de vida da população.

É por causa disto que esta 
coluna tem o título de “Só 
para pensar”. Mas não apenas 
pensar naquilo que descreve-
mos aqui, e sim, sobretudo, 
no que precisamos fazer para 
que isso pare de acontecer.

O ponto de partida para uma 
mudança efetiva de melhoria da 
vida que temos, é a escolha das 
pessoas certas para a condução 
de nossas cidades, estados e 
do país. Isto se faz na eleição, 
o instrumento universal mais 
justo, democrático e correto 
quando se quer que a sociedade 
siga novos caminhos capazes de 
conduzir a um melhor amanhã.

Afinal, é sempre atual a 
frase de Joseph de Maistre 
“Cada povo tem o governo que 
merece”, afinal, a escolha “é” 
o povo quem faz. Mas a ilusão 
mascara o juízo do ser humano e 
o povo se equivoca algumas ve-
zes, outras não, porque o povo 
sempre tem esperança, e espera 
pelo bem, porque o Bem é Bom.

Mas não desanimemos, che-
gará o dia em que povo irá acor-
dar, e aí, os maus governantes 
não conseguirão mais dormir. 

Criada em outubro de 
1945, um mês após o tér-
mino da Segunda Guerra 
Mundial, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
classificou a pandemia da 
covid-19 como a pior 
crise sistêmica global en-
frentada pela humanida-
de nos últimos 76 anos. 

Segundo dados da 
universidade norte-ameri-
cana Johns Hopkins, mais 
de 4,7 milhões de pesso-
as já morreram em todo 
o planeta devido a com-
plicações causadas pelo 
novo coronavírus – destas, 
595.446 eram brasileiras.

Segundo a organiza-
ção, dentre as graves 
consequências da pan-
demia - como a tendên-
cia de queda no Índice 
de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH), que mede o 
grau de desenvolvimento 
de regiões, países, esta-
dos e cidades a partir de 
parâmetros como educa-
ção, saúde e renda -, uma 
afetou em particular às 
crianças e adolescentes: 
o fechamento de esco-
las em todo o mundo.

CRISE NA EDUCAÇÃO
Em seu relatório Co-

vid-19 e desenvolvimen-
to sustentável: avaliando 
a crise de olho na recu-
peração, divulgado na 
quarta-feira (29), a ONU 
afirma que a impossibi-
lidade de participar de 
atividades pedagógicas 
presenciais impactou a 
mais de 1,4 bilhão de 
crianças e jovens de di-
ferentes nacionalidades.

Embora todos os paí-
ses tenham sido afetados 
em alguma medida, a situ-
ação que a ONU classifica 
como uma “crise sem 
precedentes na educa-
ção” impactou a cada 
sociedade de uma for-
ma diferente. “A taxa de 
estudantes da educação 
primária fora da escola 
varia de acordo com o 
nível de desenvolvimento 
do país: enquanto a taxa 
é maior nos países de 
baixo desenvolvimen-
to humano, os países 
de alto desenvolvimento 
humano apresentam as 
menores taxas”, apontam 
os autores do relatório.

Em abril de 2020, cer-
ca de dois meses após a 
confirmação do primeiro 

ONU divulga recomendações
sobre impactos da pandemia

1,4 bi de crianças e jovens ficaram sem atividades escolares

Consequências
da pandemia 

podem
ampliar 

desigualdades
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Com objet ivo de 
fechar o cerco contra 
receptação de fios de 
cobre e materiais das 
concessionárias de ser-
viço, equipes de fisca-
lização municipal rea-
lizaram na última quar-
ta-feira (29), mais uma 
Operação Ferro-Velho. 

Foram fiscal izados 
sete estabelecimentos 
em Vicente de Carvalho. 
Destes, dois foram noti-
ficados por cometerem 
infrações administrativas. 
Um ferro-velho recebeu 
um auto de intimação 

para fazer a retirada de 
materiais da via pública, 
no prazo de 12 horas. 
E outro estabelecimen-
to foi intimado a provi-
denciar a regularização 
da situação cadastral.

“É impor tante dar 
sequência nestas vis-
torias para que reduza 
as ocorrências e iniba a 
prática da receptação 
que tanto prejudica a 
população”, afirmou o 
subcomandante da GCM, 
Anderson Maia Racca. 

 A fiscalização dos 
ferros-velhos é realizada 

periodicamente em Gua-
rujá. A GCM já vistoriou 
mais de 45 estabeleci-
mentos na Cidade, 20 fo-
ram interditados, 11 pes-
soas detidas e diversos 
produtos apreendidos. 

Integram a operação 
a Guarda Civil Munici-
pal (GCM), Força-Tarefa, 
Delegacia de Investiga-
ções Gerais da Polícia 
Civil (DIG) e Polícia Militar, 
além de representantes 
das concessionárias de 
serviços públicos, como 
energia elétrica, telefonia 
e abastecimento de água.

A ação ‘Drive-thru Sus-
tentável’ acontece neste 
sábado, dia 2 de outu-
bro, em Santos. O ponto 
de coleta especial visa in-
centivar o descarte de re-
síduos eletrônicos de uso 
doméstico de pequeno 
e médio porte que já não 
possuem mais utilidade, 
como computadores, 
impressoras, telefones, 
carregadores, pilhas gas-

tas e eletrodomésticos.
A entrega será feita 

sem sair do carro, res-
peitando as regras de 
distanciamento social 
impostas por causa da 
pandemia do novo co-
ronavírus. Basta levá-los 
para a Praça das Bandei-
ras (Avenida Vicente de 
Carvalho, S/N, Gonzaga, 
Santos), das 9h às 16h. 

Caso não consiga par-

ticipar da campanha, a 
Green Eletron, empre-
sa parceira da iniciativa, 
conta com outros locais 
fixos para coleta na cida-
de, sendo 10 Pontos de 
Entrega Voluntária para 
o descar te de eletro-
eletrônicos e 74 para 
pilhas sem utilidade. Saiba 
mais nas redes sociais: 
@eletroniconaoel ixo 
(Instagram e Facebook). 

Novas regras do PIX entram em vigor em outubro

Advogado especialista em direito
digital explica medidas que visam

maior segurança aos usuários

No lançamento do 
PIX, houve uma grande 
empolgação e adesão 
de usuários. Esse novo 
meio para realizar paga-
mentos e transferências 
possibilitou operações 
instantâneas, mais ba-
ratas e foi visto como 
um grande progresso 
no mercado financeiro e 
pela população em geral.

A história teria tudo 
para um final feliz, pois é 
um meio de operações 
online elaborado pelo 
Banco Central e aprova-
do pela sua eficiência, 
permitindo a realização 
de transferências ime-
diatas nos sete dias da 
semana e a qualquer 
horário, mas infelizmen-
te, os golpistas atrapa-
lharam esse desfecho.

Quadrilhas de bandi-
dos ao notarem a facili-
dade para transferências 
bancárias que o PIX ofe-
recia, passaram a roubar 
celulares e sequestrar 

REGRAS QUE ENTRARÃO EM VIGOR NESTA 
SEGUNDA�FEIRA, DIA 04 DE OUTUBRO

  O l imite máximo 
para transações em 
PIX, TED ou DOC das 
22 hs até às 6 da ma-
nhã será de R$ 1 mil;

  C l i en te s  pode-
rão estabelecer limi-
tes di ferentes para 
o PIX, TED e DOC;

 Haverá um prazo 

mínimo de 24 hs e má-
ximo de 48 hs para 
efet ivar pedido de 
aumento de limite de 
transação financeira;

  Operações pelo 
PIX acima do limite es-
tabelecido, somente 
serão efetuadas para 
contas pré-cadastra-
das pelo correntista.

Guarujá

Operação Ferro-Velho notifica mais dois estabelecimentos 

Santos

‘Drive-thru Sustentável’ 
para descarte de resíduos 
eletroeletrônicos e pilhas 

Ação que acontece no dia 2 de outubro, próximo sábado,
vai reciclar aparelhos e pilhas sem condições de uso 

pessoas com essa finali-
dade. “No caso do rou-
bo de celulares, buscam 
os golpistas preferencial-
mente os aparelhos des-
bloqueados, puxando-os 
das mãos de pessoas dis-
traídas”, explica Francisco 
Gomes Junior, especia-
lista em direito digital e 
presidente da Associa-
ção de Defesa de Dados 

Pessoais e Consumidor.
E complementa: “Já 

no sequestro relâmpago, 
levam a pessoa consi-
go e somente a liberam 
depois de uma série de 
transações e da con-
ta bancária esvaziada”. 

Segundo a Secretaria 
de Segurança Pública 
de São Paulo, o crime 
de sequestro relâmpa-

go teve um aumento de 
106% em 2021,quando 
comparado com o ano 
anterior, tal crescimen-
to foi verificado em to-
dos os Estados do Brasil.

Diante desse cená-
rio, o Banco Central re-
solveu implementar mu-
danças no PIX, visando 
melhorar sua segurança. 

“As medidas melho-
ram a segurança, mas só 
veremos se serão sufi-
cientes na prática. Há o 
temor de que bandidos 
sequestrem pessoas e 
permaneçam com elas 
até as 6 da manhã, para 
fugir da limitação de mo-
vimentações de valores 
no período noturno”, 
continua o especialista.

De fato, existem de-
fensores de que o PIX seja 
suspenso até que mais 
medidas de segurança 
sejam implementadas, 
permitindo a verificação 
da operação em várias 
etapas. E isso as altera-

ções ainda não trazem.
“Acredito que junto 

às mudanças que o Ban-
co Central efetua, é ne-
cessário que o usuário 
também tome medidas 
ativas. Aconselho que 
se possível, não insta-
lem os aplicativos de 
bancos em celulares, 
prefira realizar opera-
ções em sua residên-
cia”, acrescenta Gomes.

O avanço representa-

do pelo PIX, como outros 
avanços tecnológicos, faz 
com que golpistas criem 
tipos de fraudes, por ve-
zes somente digitais e em 
outros casos com o uso 
de violência.  “Devemos 
lembrar que permanecer 
atentos, não usar o ce-
lular em locais de risco 
e limitar os valores de 
operações bancárias são 
medidas fundamentais 
para nossa segurança.”

Fiscalização é realizada periodicamente na Cidade,
a fim de coibir a receptação de cabos e fios de cobre
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Entre Sons & Tons

História do Brasil, belezas naturais e surfe mundial
Praia Branca

Mar bravo e limpo. 
Areia branca e ma-

cia. Em seu redor a Mata 
Atlântica, muito bem con-
servada. A vila caiçara Prai-
nha Branca, tombada pelo 
Condephat em 1992, e 
localizada dentro da Área 
de Proteção Ambiental 
(APA), da Serra do Gua-
raru, no rabo do dragão, 
em referência ao mapa 
da Cidade de Guarujá, 
é um reduto de história 
e beleza natural incrível. 

Nesta semana, con-
vidada pelas equipes 
das secretarias munici-
pais de Turismo (Setur) 
e de Meio Ambiente 
(Semam), acompanhei 
a visitação ao local, atra-
vés da visita agendada 
dentro da programa-
ção da I Semana de 
Ecoturismo e Turismo 

Sustentável de Guarujá. 
Na ocasião, o bió-

logo e professor Hum-
berto Melo, da Seman, 
levou 12 jovens moni-
tores, que trabalham nos 
Postos de Informações 
Turísticas (PITs) de Gua-
rujá, para conhecerem 
e compreenderem a 
importância da história 

do território para o Brasil, 
e passar as informações 
aos turistas e munícipes, 
incentivando o roteiro 
‘Caminhos da Mata’, alter-
nativo às principais praias 
da Ilha de Santo Amaro. 

Para ampliar o for-
necimento de infor-
mações aos monitores 
municipais, a equipe da 

Semam contou com a 
ajuda da turismóloga 
caiçara, moradora da 
Praia Branca, Claude-
lice Oliveira Almeida. 
Hoje, ela é coordena-
dora de um grupo de 
monitores particulares, 
especializados na área 
da Serra do Guararu. 

Na semana passada, 

a gente falou aqui sobre 
o resultado da pesquisa 
que comprovou a ten-
dência para o turismo 
ecológico após a Pande-
mia do Novo Coronaví-
rus, quando muitas pes-
soas buscam passeios 
mais isolados e ao ar livre 
para a diversão, com 
amigos ou em família.

Nesta semana, tra-
go um pouco - muito 
pouco - dessa experi-
ência, aqui em solo san-
tamarense, na busca de 
também te incentivar a 
conhecer nossa riqueza 
natural, se encantar ou se 
estarrecer com a nossa 
história. Mas, lá, in loco, 
a experiência é única. 

A Ermida do Guaibê foi 
uma das primeiras igrejas 
no Brasil. Segundo a moni-
tora Claudelice, há um es-
tudo que visa comprovar 
se esta foi a primeira igreja 
do Brasil. Ela conta que Pa-
dre Anchieta usava o local 
para catequizar os índios. 
A pia, onde eram realiza-
dos os batismos, ainda 
está intacta entre as ruínas.

A coordenadora conta 
que sua mãe, na década 
de 50, ainda teve a opor-
tunidade de frequentar 
missas nesta igreja. “Não 
faz tanto tempo que o lu-
gar virou ruína. Meus pais e 
moradores da comunida-
de Prainha realizaram mis-
sas e batismos nesta igreja.

A construção da Igreja 

Ermida do Guaibê é de 
pedra com sambaquis 
e óleo de baleia com 
conchas. Os arcos da 
igreja se mantêm intac-
tos proporcionando uma 
visão da antiga estrutura 
do local, ideal para es-
tudiosos, arquitetos ou 
curiosos sobre a história 
do Brasil. Uma escadaria 
de pedras dá acesso às 
ruínas, que mesmo tomada 
por plantas e limos, ainda 
mantém a energia do lugar.

Anchieta tinha um quar-
to na Ermida, onde pas-
sava seus dias a escrever 
seus poemas. “Anchieta 
foi o único cristão que 
estudou o Tupi Guarani, 
e aqui ele se entrosava 
com os indígenas”, re-

Quem chega na Prai-
nha Branca para fazer 
uma expedição das 
belezas naturais e his-
tóricas, já passou pela 
trilha de nível médio, 
com uma caminhada 
com cerca de 30 minu-
tos da estrada Guarujá-
Bertioga até o vilarejo. 

Hoje com 400 mora-
dores, a rotina do bairro 
não é nada fácil para 
quem precisa se deslocar 
para o centro da cidade. 

Não há supermerca-

Foi aqui, na Ilha de San-
to Amaro, que Portugal 
autorizou a primeira indús-
tria extrativista do Brasil, no 
fim do período colonial. 
Difícil pensar em um tem-
po em que óleo de baleia 
era destinado à iluminação 
pública da Baixada Santis-
ta e de São Paulo, à cale-
fação de embarcações e 
à fabricação de betume 
para a construção civil. 

Conferências mundiais 
sobre o clima discutem 
há anos, sobre a substi-
tuição dos combustíveis 
fósseis por energias li-

vres de carbono. Mas, 
fazendo aqui o papel 
de advogada do diabo, 
é fato que o surgimento 
do petróleo, no século 
19, que libera carbono 
na atmosfera e aumenta 
o aquecimento global, 
foi a melhor notícia que 
ambientalistas poderiam 
ouvir em séculos. Possi-
bilitou que a humanidade 
deixasse de depender de 
animais para obter energia. 

Na época em que a Ar-
mação das Baleias tinha o 
maior potencial econômi-
co, em meados de 1820, 

as baleias trilhavam o ca-
minho da extinção. Cerca 
de 50 mil eram caçadas 
por ano. A Armação das 
Baleias serviu durante 77 
anos para área industrial. 

No livro ‘Como Che-
gamos Até Aqui’, o es-
critor Steven Johnson 
disse que “uma das mais 
extraordinárias criaturas 
do oceano foi poupada 
porque os seres humanos 
descobriram depósitos 
de plantas fósseis abaixo 
da superfície da terra”. 

É lógico, não dá para 
negar, que o petróleo tam-

Para visitar você tem 
duas opções: (as mesmas 
dos moradores locais) ou 
através de barco pelo 
Mar, ou pela trilha, que 

fica na divisa de Gua-
rujá com Ber tioga. Es-
sas são as únicas portas 
de entrada abertas para 
esse pequeno paraíso.

José de Anchieta tinha 
um dormitório na Vila

Território foi marco econômico do Brasil colonial 

Deivid Silva leva nome da região ao surfe mundial

bém tem consequências 
negativas para a natureza. 
Mas, como quase tudo na 
história, sua descoberta 
não foi inteiramente boa. 
Nem inteiramente ruim. 

dos, bancos ou correio. 
Dependem da trilha ou 
barco para o acesso ao 
centro de Guarujá ou à 
cidade de Bertioga, que 

pela localização, muitos 
moradores preferem para 
seus afazeres cotidianos. 

E, com todo esse 
isolamento, um de seus 
moradores rompeu a 
barreira caiçara para ga-
nhar o mundo. Deivid 
Silva, hoje parte da nata 
do surfe brasileiro no 
mundo, o Brasilian Storm.

O jovem Deivid já 
garantiu a sua par tici-
pação no WSL Challen-
ger Series 2021, e entre 
os oito que garantiram 

suas permanências pelo 
ranking das sete etapas 
do Mundial, ao lado do 
agora tricampeão mun-
dial Gabriel Medina e 
o novo vice-campeão 
mundial Filipe Toledo, de 
Italo Ferreira, entre outros.

Quem visita a Praia 
Branca pode visitar o 
espaço que Deivid criou 
para a exposição de 
seus troféus, que fica 
em um dos quartos da 
casa seus pais, caiçaras 
nativos da Praia Branca.



O Bras i l  reg i s t rou 
17.756 casos de co-
vid-19 e 676 mor tes 
causadas pela doença 
em 24 horas, segundo 
o boletim da situação 
epidemiológica divulga-
do na quarta-feira (29) 
pelo Ministério da Saúde.

Com os novos diag-
nósticos de covid-19 
confirmados, o total de 
pessoas contaminadas 
desde o início da pande-
mia chegou a 21.399.546. 

Ainda há 398.723 ca-
sos em acompanhamen-

to. O nome é dado a 
casos ativos de pessoas 
que tiveram o diagnós-
tico confirmado e es-
tão sendo atendidas por 
equipes de saúde ou se 
recuperando em casa.

Existem 3.187 mortes 
por síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) em 
investigação. Isso porque 
em muitos casos a análise 
sobre a causa continua 
mesmo após o óbito.

Com os novos óbitos, a 
soma de pessoas que per-
deram a vida para a doen-

ça alcançou 596.122 pes-
soas. Segundo o boletim, 
20.404.701 pessoas se 
recuperaram da doença.

Estados - No topo 
do ranking de mor tes 
por estado estão São 
Paulo (149.621), Rio de 
Janeiro (66.015), Minas 
Gerais (54.466), Paraná 
(39.041) e Rio Grande 
do Sul (34.827). Os que 
menos registraram mor-
tes foram Acre (1.837), 
Amapá (1.978), Rorai-
ma (1.998), Tocantins 
(3.784) e Sergipe (6.009).  
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A taxa de desocu-
pação caiu 1,0 ponto 
percentual no trimestre 
encerrado em julho, indo 
para 13,7% na compara-
ção com o trimestre fina-
lizado em abril. Mesmo 
com a queda, o país tem 
14,1 milhões de pessoas 
em busca de um trabalho. 

Os dados foram di-
vulgados na quinta-feira 
(30), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), que produ-
ziu a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua.

Segundo o instituto, 
houve aumento de 3,6% 
no número de pesso-
as ocupadas, com mais 
3,1 milhões no período 
analisado, chegando a 
89 milhões de pessoas.

A analista da pesqui-
sa, Adriana Beringuy, dis-
se que, com isso, o nível 
de ocupação subiu 1,7 
ponto percentual, para 
50,2%, primeira vez aci-
ma de 50% desde o início 
da pandemia de covid-
19, em março de 2020.

“Essa é a primeira 
vez, desde o trimes-
tre encerrado em abril 

de 2020, que o nível 
de ocupação fica acima 
de 50%, o que indica 
que mais da metade da 
população em idade 
para trabalhar está ocu-
pada no país”, afirmou.

EMPREGOS
RECUPERADOS

Ela explicou que, no 
trimestre e no ano, houve 
recuperação dos empre-
gos com carteira assina-
da. Mas ainda há cinco 
milhões de pessoas ocu-
padas a menos do que no 
período pré-pandemia.
“Se você olhar do ponto 

de vista da população 
ocupada, a gente está 
em 89 milhões. Bem no 
início de 2020 estávamos 
na casa de 94 milhões, 
ou seja, ainda temos 
cinco milhões a menos 
do que no período pré-
pandemia. Mas houve um 
crescimento bastante sig-
nificativo da população 
ocupada, que volta a 
ficar acima dos 50%, mas 
ainda é bem menor do 
que o que tínhamos no 
período pré-pandemia. 
O crescimento maior no 
trimestre e no ano foi 
do emprego com car-

teira”, afirmou Adriana.
O emprego com car-

teira assinada subiu 3,5%, 
com mais um milhão de 
pessoas, total izando 
30,6 milhões no trimes-
tre móvel analisado. Na 
comparação com o mes-
mo período de 2020, o 
número aumentou 4,2%. 
Segundo o IBGE, este é 
o primeiro aumento no 
emprego com carteira 
desde janeiro de 2020, 
na comparação anual.

A mesma pesquisa 
também indicou que 
houve aumento nos pos-
tos de trabalho infor-

mais, com a expansão 
do trabalho por conta 
própria sem Cadastro 
Nacional de Pessoas Ju-
rídicas (CNPJ) e do em-
prego sem carteira no 
setor privado. Com isso, 
a taxa de informalidade 
subiu de 39,8% do tri-
mestre móvel anterior 
para 40,8% no trimes-
tre encerrado em julho.

O número de empre-
gados no setor privado 
sem carteira cresceu 6,0% 
na comparação trimestral, 
para 10,3 milhões de 
pessoas. Em um ano, esse 
contingente subiu 19,0%.

O tribunal francês im-
pôs uma sentença de 
um ano de prisão ao 
ex-presidente Nicolas 
Sarkozy, que foi con-
siderado culpado no 
caso de financiamento 
ilegal na corrida à ree-
leição de 2012. Sarkozy 
foi presidente de Fran-
ça entre 2007 e 2012.

A decisão foi conhe-

cida na quinta-feira (30). 
Sarkozy, com 66 anos, 
ainda pode recorrer. O 
juiz decidiu que a sen-
tença a que foi conde-
nado pode, no entanto, 
ser cumprida em casa, 
com vigilância eletrônica.

Esta é a segunda con-
denação do ex-presiden-
te da França. Ele já tinha 
sido condenado, em 1º 

de março, a três anos de 
prisão por corrupção e 
tráfico de influência, sen-
tença da qual recorreu.

Philippe Briand, que 
foi presidente da asso-
ciação de financiamento 
de campanha de Nicolas 
Sarkozy, também foi con-
denado (30/9), por frau-
de, a dois anos de prisão, 
com um de suspensão.

Mundo

Ex-presidente da França é
condenado a um ano de prisão

IBGE

Taxa de desemprego cai para 13,7% em julho

Covid-19

Brasil contabiliza 676 mortes e 17,7 mil infecções em 24h

Trabalhadores infor-
mais nascidos em se-
tembro já podem rece-
ber a sexta parcela da 
nova rodada do auxílio 
emergencial. O bene-
fício tem parcelas de 
R$ 150 a R$ 375, de-
pendendo da família.

O pagamento tam-
bém será feito a inscritos 
no Cadastro Único de 
Programas Sociais do 

Governo Federal (Ca-
dÚnico) nascidos no 
mesmo mês. O dinheiro 
é depositado nas contas 
poupança digitais e po-
derá ser movimentado 
pelo aplicativo Caixa Tem. 

Somente de duas 
a três semanas após o 
depósito, o dinheiro 
poderá ser sacado em 
espécie ou transferido 
para uma conta corrente.

Também recebeu a 
sexta parcela do auxílio 
emergencial os partici-
pantes no Bolsa Família 
com Número de Inscri-
ção Social (NIS) de final 
0. Para esse público, o 
pagamento da parcela 
terminou ontem (30), úl-
timo dia útil de setembro.

As datas da prorroga-
ção do benefício foram 
anunciadas em agosto.

Caixa paga auxílio emergencial
a nascidos em setembro



Alaíde Vitorino, governa-
dora do Distrito 4420 do 
Rotary Clube, foi homena-
geada pela presidente Sa-
télite Inovação, Hilda Aun, 
e pelo presidente do Rotary 
Clube Bertioga Forte, Victor 
Hugo Gonçalves da Silva. 
O marcante encontro - pri-
meira reunião presencial 
em Guarujá desde o início 
da pandemia, ocorreu no 
Chopp Halle Restaurante 
e contou, ainda, com a par-
ticipação do Rotary Clube 
Guarujá Vicente de Carva-
lho e Rotary Clube Guarujá 

1 a 7 de outubro de 2021 SOCIAL A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br

MTb.47.309

Rosângela BozziRosângela Bozzi

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545

Rotary Clube Bertioga Forte recebe a
visita da governadora Alaíde Vitorino 

O presidente do Rotary Clube Bertioga Forte, Victor Hugo 
Gonçalves da Silva, a presidente Satélite Inovação, Hilda Aun,

a governadora assistente da Área Litoral 6, Olga Tamashiro
e o competente past e colaborador Antonio Duarte  

Hilda Aun, Rafael e Valentina Aun  

A governadora assistente da Área
Litoral 6, Olga Tamashiro homenageou e 
agradeceu o empresário Luiz Menezes 

(Chopp Halle Restaurante), pelos
bons serviços prestados ao Rotary

Francisco Castanho Filho e 
Sueli Castanho, homenageada 

com o título Paul Harris 

João Calixto 
ingressou no 
Rotary Clube 
Bertioga 
Forte. A 
governadora 
Alaíde 
Vitorino ficou 
orgulhosa 
por mais um 
companheiro 

O atencioso casal Edna
e Antonio Marques  

João Calixto e Helen
Maria de Souza 

Nilva e Giza Paiva, 
engrandeceram o evento
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Primeira reunião presencial dos Clubes do Rotary da
Área Litoral 6, recebe governadora do Distrito 4420 

A governadora do Distrito 4420 do Rotary, 
Alaíde Vitorino e o presidente do Rotary 

Clube Guarujá Vicente de Carvalho,
Pedro Tucunduva presenteou a ilustre 

visitante com uma bonita orquídea

Pedro Tucunduva agradeceu o
empresário Luiz Menezes (Chopp Halle 

Restaurante), pela receptividade  

A governadora assistente da Área Litoral 6, 
empresária Olga Tamashiro, a presidente 

do Rotary Clube Guarujá, jornalista
Thaís Margarido e a governadora do 

Distrito 4420 do Rotary, Alaíde Vitorino 

Os empresários Cilene e
Jorge Xodó, felizes com a 
primeira reunião presencial

do Rotary Clube 

A Secretária Municipal de 
Turismo de Cubatão, jornalista 

Thaís Margarido e seu
esposo Paulo José Fortes

Thiago Tucunduva e a 
advogada Marli Tucunduva 

Henrique Castelão
e Elaine Castelão 

Os empresários João José
de Souza e Giscele Oliveira 

A advogada Cecília
Mattos de Ávila e o 

oftalmologista Murilo de Ávila 

Mônica Campos Lima e seu esposo,
o advogado Valberto Souza

Márcia Souza e Antonio 
Mariano da Silva


