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“Um ‘não’ dito com 
convicção é melhor e 
mais importante que um 
‘sim’ dito meramente 
para agradar, ou, pior 
ainda, para evitar 
complicações”.
Mahatma Gandhi (1869/1948)
Líder pacifi sta indiano 
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O trecho morto do Tietê, 
maior rio do estado de 
São Paulo, alcançou 

a marca de 163 quilômetros 
neste ano, o que representa 
um aumento de 33,6% em 
relação ao ano passado (122 
km), deixando a água impró-
pria para uso nessa extensão. 
A menor mancha de poluição 
já registrada na série histórica 
do levantamento ocorreu em 
2014, quando a extensão do 
trecho considerado morto foi 
de 71 km. Os dados foram 
compilados pela Fundação 
SOS Mata Atlântica, divulgado 
ontem (19).

Às vésperas do Dia do Tietê, 
comemorado neste domingo 
(22), o estudo mostra que 

Trecho morto do Rio Tietê 
aumenta 33% e está com 
163 quilômetros

a condição ambiental do rio 
está imprópria para o uso, 
com a qualidade de água ruim 
ou péssima nesses 163 km, 
que correspondem a 28,3% 
da extensão monitorada pela 
entidade. O monitoramento 
ocorre em 576 kms do rio, des-
de o município de Salesópolis, 
na sua nascente, até a jusante 
da eclusa de Barra Bonita, na 
Hidrovia Tietê-Paraná. O maior 
rio paulista corta o estado por 
1.100 km, desde sua nascente 
até a foz no Rio Paraná, no 
município de Itapura.

“Rios e águas contaminadas 
são reflexo da ausência de 
instrumentos efi cazes de plane-
jamento, gestão e governança”, 
disse a especialista em água 

Malu Ribeiro, da Fundação SOS 
Mata Atlântica, que destacou 
alguns fatores que levaram 
ao aumento da mancha de 
poluição, como urbanização 
intensa, falta de saneamento 
ambiental, perda de cobertura 
fl orestal, insufi ciência de áreas 
protegidas e diferentes fontes 
de poluição, agravados pela 
falta de chuva.

A mancha de poluição de 
163 km estendeu-se entre 
os municípios de Mogi das 
Cruzes e Cabreúva e em mais 
um pequeno trecho de 8 km 
no município de Salto. Dois 
dos piores trechos, onde a 
água é considerada péssima, 
localizam-se nas proximida-
des do Cebolão – no encontro 

A mancha de poluição de 163 km estendeu-se entre os municípios de Mogi das Cruzes

e Cabreúva, além do trecho de 8 km no município de Salto.

com o Rio Pinheiro – e junto 
à barragem da Penha, onde o 
Tietê recebe os efl uentes do 
município de Guarulhos.

“[Existem] municípios não 
operados pela Sabesp que têm 

baixíssimos índices de coleta 
e tratamento de esgoto, como 
Guarulhos, que chega a ter 6% 
de esgoto tratado. Mogi das 
Cruzes também não faz parte 
do projeto de despoluição do 

Tietê e está na cabeceira do 
rio”, disse a especialista. Para 
Malu, é necessário integrar os 
municípios não atendidos pela 
Sabesp ao projeto de despolui-
ção do Tietê (ABr).

Vice-presidente Hamilton Mourão: a única maneira de retomar 

o crescimento é por meio do ajuste das contas públicas.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão, disse ontem (19), 
durante palestra para empre-
sários na capital paulista, que 
a única maneira de retomar o 
crescimento do país é debe-
lando a crise fi scal por meio do 
ajuste das contas públicas. Para 
ele, a reforma da Previdência 
deve ser aprovada até o dia 18 
de outubro, o que é uma grande 
vitória, porque ninguém acre-
ditava que isso ocorreria ainda 
este ano. Mourão defendeu a 
desvinculação do orçamento 
que está engessado, porque de 
R$ 100 que o governo recebe 
de contribuição, R$ 95 já estão 
comprometidos, deixando o go-
verno sem espaço para “tocar” 
a máquina pública. 

“Para tentar controlar, criou-
-se o teto de gastos, que é nada 
mais que ‘o gasto avançar de 
acordo com a infl ação do ano 
anterior’. Mas o que acontece 
é que as despesas previden-
ciárias, benefícios, aumentos 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu ontem 
(19) o uso do Fundo Eleitoral 
para fi nanciar campanhas. Se-
gundo ele, os recursos públicos 
equilibram a disputa entre os 
candidatos. “Porque se não tiver 
fi nanciamento público, só subsis-
tirão as campanhas que estiverem 
vinculadas a um empresário rico 
que possa doar como pessoa 
física”, disse, após participar de 
um seminário sobre a reforma tri-
butária promovido pela Câmara 
Americana de Comércio.

Em 2015, o STF proibiu em-
presas de fi nanciarem campa-
nhas eleitorais. Atualmente, os 

Manifestação do Greenpeace em plataforma de petróleo na Itália.

Uma declaração assinada por 
32 chefes de Estado e de gover-
no, incluindo o presidente da 
Itália, Sergio Mattarella, pede 
ações “rápidas e decisivas” 
da comunidade internacional 
para frear a crise climática no 
planeta. O documento foi divul-
gado ontem (19), em vista da 
cúpula da ONU sobre o clima, 
que acontece na segunda-feira 
(23), em Nova York, e conta 
com a assinatura de 23 países da 
Europa, quatro da Ásia, quatro 
da África e um da Oceania.

“As atuais medidas tomadas 
pela comunidade internacio-
nal [...] não são sufi cientes pra 
alcançar os objetivos de lon-
go prazo estabelecidos pelo 
Acordo de Paris. É preciso 
fazer mais, e a ação deve ser 
rápida, decisiva e conjunta”, 
diz o texto. O tratado assina-
do em 2015 obriga os países 
signatários a manterem o 
aumento da temperatura mé-
dia do planeta “bem abaixo” 

de 2ºC em relação aos níveis 
pré-industriais.

“Agora é hora de reforçar a 
ação e a ambição. Nós, che-
fes de Estado e de governo, 
estamos convencidos de que 
medidas efi cazes para a luta 
às mudanças climáticas não 
são necessárias apenas por si 
só, mas também criam outros 
benefícios colaterais e novas 
oportunidades para nossas eco-
nomias e sociedades”, afi rma a 
declaração conjunta.

No texto, os líderes dizem que 
a comunidade internacional 
tem a “obrigação coletiva com 
as gerações futuras de fazer 
tudo o que for humanamente 
possível para frear as mudanças 
climáticas e se adaptar a seus 
efeitos adversos”. Os líderes 
pedem para os países zerarem 
suas emissões de gases até 
2050. “Deixemos de herança 
aos nossos fi lhos e às gerações 
futuras um mundo digno de ser 
vivido”, conclui a carta (ANSA).

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Rogério 
Marinho, defendeu ontem (19) 
um sistema sindical com maior 
liberdade, representação e 
equilíbrio para trabalhadores 
e empresários. Em discurso 
na abertura da Reunião de 
Ministros do Trabalho do Brics, 
em Brasília, ele reforçou a 
necessidade de um Estado 
menos burocrático e com maior 
segurança jurídica para todos.

“Convivemos com uma le-
gislação de mais de 70 anos, 
que impede a liberdade sin-
dical. Esse é um problema 
que reconhecemos e estamos 
debruçados sobre ele”, disse 

Ranking mundial da Fifa
A seleção brasileira caiu uma 

posição no ranking mundial 
masculino da Fifa e agora está na 
terceira posição. De acordo com 
a lista, divulgada ontem (19), a 
Bélgica continua no topo e a França 
subiu para a segunda colocação. 
As demais seleções que ocupam 
o Top 10 são: Inglaterra (4º), Por-
tugal (5º), Uruguai (6º), Espanha 
(7º), Croácia (8º), Colômbia (9º) 
e Argentina (10º).

As ações contaram com a cooperação de agentes paraguaios.

A 3ª fase da Operação Nova 
Aliança, que tem como objetivo 
a erradicação de plantações de 
maconha no Paraguai, foi con-
cluída esta semana e resultou 
na destruição de 3 mil toneladas 
da droga. A quantidade deste 
ano ultrapassa o volume des-
truído em 2017 e 2018.

As ações de combate às 
plantações de maconha no país 
vizinho envolveram, conjunta-
mente, os agentes da Polícia 
Federal (PF) e da Secretaria 
Nacional Anti Drogas do Pa-

raguai. De acordo com a PF, 
esse tipo de trabalho é efi caz 
e reduz custos.

A estratégia de atacar a pro-
dução da droga, antes de que ela 
chegue ao mercado brasileiro, 
traz grande economia ao país, 
pois milhões de reais deixam 
de ser gastos em repressão 
ao tráfi co interno, em prisões 
e processos judiciais, que se 
tornam menos comuns, uma 
vez que a quantidade de ma-
conha que circula no país cai 
drasticamente (ABr).
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Mourão diz que para retomar 
crescimento é preciso debelar crise fi scal

substituir, fazendo então um 
enxugamento da máquina. 
“Temos que acabar com aquela 
história de que o governo entra 
e vai colocar 20 mil funcioná-
rios. Mil está bom, para aqueles 
cargos de confi ança principais. 
O resto é corpo profi ssional do 
funcionalismo”. 

Também defendeu que para 
aumentar a produtividade no 
país é preciso conceder e pri-
vatizar, mas para isso é preciso 
ter um ambiente estável de 
negócios com segurança jurí-
dica e capacidade para atrair 
investidores. E que o país tem 
totais condições de aprovar 
a Reforma Tributária até o 
primeiro semestre do ano que 
vem. “Precisamos reorganizar 
e em uma segunda fase baixar 
as alíquotas. Hoje pagamos 33% 
de imposto. Acho que todos 
estariam satisfeitos se estivés-
semos pagando e o governo 
estivesse dando retorno, o que 
não é o caso” (ABr).

concedidos em anos anteriores 
para o funcionalismo vêm aci-
ma da infl ação. Aí falta dinheiro 
para defesa, acaba tendo que 
cortar recurso da educação, da 
saúde, mesmo sendo despesas 
obrigatórias”.

Defendeu que o aumento 
de salário para os servidores 

públicos seja concedido apenas 
se houver previsão de aumen-
to do PIB e da arrecadação 
com revisão de crescimento 
sustentável. Há funcionários 
públicos em processo de apo-
sentadoria e uma das formas 
de o governo economizar será 
‘não contratando’ outros para 

PF destrói 3 mil 
toneladas de maconha de 
plantações no Paraguai

‘É preciso fazer mais pelo 
clima’, diz carta de 32 líderes

Em reunião com Brics, 
Rogério Marinho

defende liberdade sindical

Maia: Fundo Eleitoral
é necessário

para equilibrar campanhas

Marinho, ao abrir as discussões 
da reunião. Uma das medidas 
tomadas pelo governo brasi-
leiro foi criar o Grupo de Altos 
Estudos do Trabalho (Gaet), 
que entre os temas de discussão 
está a liberdade sindical.

“Criamos um grupo para 
discutir o tema a fi m de que 
tenhamos um sistema com 
normas mais claras, com mais 
representação, necessário para 
o equilíbrio na relação entre 
quem emprega e quem traba-
lha” explicou, ao citar que a 
liberdade sindical também faz 
parte do processo de tornar o 
Estado menos burocrático para 
quem empreende e mais seguro 
para quem trabalha. 

Para Marinho, os países in-
tegrantes do Brics enfrentam 
o mesmo desafi o: vencer com 
justiça, igualdade, capacidade, 
resiliência as difi culdades impos-
tas pelos novos mercados de tra-
balho. “É importante essa troca 
de experiências para podermos 
copiar e aprender o que tem feito 
de bom e exitoso e não repetir er-
ros que cometemos. É uma troca 
de energia positiva”, observou 
(SEPT/Min.Economia).

candidatos só podem receber 
doações de pessoas físicas ou usar 
os recursos do fundo eleitoral. O 
valor do fundo eleitoral em 2018 
foi de R$ 1,8 bilhão. O plenário 
da Câmara votou o projeto que 
altera regras sobre o Fundo 
Partidário e o Fundo Eleitoral,   
sofreu modifi cações no Senado.

Para Maia, o texto aprovado 
é “um avanço” em relação às 
propostas iniciais. “Foi aprovado 
um texto que melhorou do texto 
inicial da Câmara. Tiramos as 
principais polêmicas. Algumas 
ainda existem. Cabe ao presi-
dente decidir o que sanciona e o 
que veta. Nós entendemos que a 
maior parte do texto representa 
um avanço”, ressaltou.

O fundo poderá ser usado para 
serviços de consultoria contábil 
e advocatícia; pagar juros, mul-
tas, débitos eleitorais e demais 
sanções relacionadas à legislação 
eleitoral ou partidária; compra ou 
locação de bens móveis e imóveis, 
construção de sedes, realização 
de reformas; e pagamento pelo 
impulsionamento de conteúdos 
na internet, incluindo a priori-
zação em resultados de sites de 
pesquisa (ABr).

Secretário 

especial de 

Previdência, 

Rogério 

Marinho.


