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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

Programa Olho Vivo

O

governo de São Paulo anunciou ontem a abertura de uma
licitação para a compra de 2,5
mil câmeras portáteis para uso
dos policiais militares em atividade nas ruas,
ao custo de R$ 7 milhões. De acordo com a
Secretaria de Segurança Pública (SSP), outras
585 unidades já estão disponíveis e entrarão
em operação no próximo dia 1º, dentro do
programa estadual Olho Vivo.
“A utilização dos equipamentos tem como
objetivo evitar eventuais abusos e registrar
também desacatos e atos de violência cometidos contra policiais”, explicou o governador João Doria (PSDB), durante a apresentação do modelo, em coletiva realizada no
Palácio dos Bandeirantes.
As câmeras, conectadas aos uniformes
dos policiais, permitirão a gravação de imagens durante o trabalho, principalmente em
ações de abordagem nas ruas, reintegração
de posse de terras, atendimento a chamados
de violência doméstica e no controle de manifestações, momentos geralmente cercados
de forte carga emocional. Elas servirão, nestes casos, para produção de provas judiciais.

Por outro lado, também serão importantes
para a redução de abusos de poder, inibindo atitudes extremas dos policiais durante a
atuação. “A iniciativa vai, sim, reduzir muito
o nível de violência de poucos policiais que
cometem excessos. Nós vamos preservar a
maioria expressiva da PM, que cumpre seu
dever e sua obrigação de forma exemplar”,
destacou o governador.
A iniciativa deve, no futuro, se espalhar
por outras corporações e atingir também
ações no âmbito dos municípios. As imagens gravadas pelas câmeras portáteis ficam
à disposição da polícia para esclarecimentos
de ocorrências, auxiliam no atendimento a
acidentes de trânsito com registro de desinteligência e são primordiais na identificação
de suspeitos de desacatos.
Assim, também serão úteis para contribuir na investigação de casos, como o triste
episódio registrado na madrugada do último sábado, quando o guarda civil municipal Marcelo Moreno da Costa, de 56 anos,
foi covardemente agredido por um bando
de marginais no parque Botyra Camorim
Gatti, em Mogi das Cruzes.
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FÁBIO MIRANDA

Arrecadação de fundos
O Serviço Social Batuíra, de Poá, está em
campanha para arrecadação de fundos
a fim de garantir as atividades da instituição que atende cerca de cem crianças
e adolescentes, além de idosos e a comunidade artística que utiliza o espaço
para produções, ensaios e eventos. Hoje,
a organização irá realizar a live “Batuíra –
Por um amanhã melhor”, a partir das 19
horas, pela página oficinal no Facebook.

Apresentações na live
No evento, que será transmitido pela
rede social, haverá apresentações artísticas de música, poesia e teatro. Até
o momento, estão confirmadas as participações especiais de Cristoilma Rego,
Dam Alves, Duo Karvalho, Helder Vinhola e Patrícia Guerra. Além de artistas, o
evento terá a participação de crianças e
adolescentes atendidos pela entidade. O
objetivo é também difundir as atividades
e projetos desenvolvidos pelo Batuíra.

Atividades em Itaquá

ARTIGO

O Centro de Convivência da Melhor Idade de Itaquaquecetuba (CCMII) tem utilizado as redes sociais para oferecer aulas de ginástica e alongamento para os
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Lucro
Lucro é objetivo de quem
empreende. Não importa se
é venda de balas, de água, fabricação de bolos, mercearia,
oficina ou uma montadora
de veículos. Todos começam
pequenos, em casa, depois
alugam um pequeno ponto e
uma hora inscreve no CNPJ e
contrata um contador. Quando não dá mais conta de fazer tudo sozinho chama um
amigo, um parente ou vizinho para ajudar.
É nesse momento que o
empreendedor se torna empregador. Ainda que aquele
seu amigo, parente ou vizinho esteja apenas ajudando,
se tornaram empregados e
em troca do trabalho esperam
salário. Tudo vai muito bem
até que, por algum motivo,
essa parceria acaba e aquela
pessoa que você tanto ajudou

te envia uma carta da Justiça
do Trabalho e você descobre
que agora é você quem vai
trabalhar muito para ele e
que o seu lucro, agora, vai ter
um novo endereço, que não
é o seu bolso. Então, aquele
seu objetivo e que talvez ainda nem tenha sio alcançado,
ainda, o lucro, será direcionado ao empregado.
No exato momento em
que você chama alguém para
participar do seu negócio, por
menor que ele seja, é preciso saber se essa participação
não irá impedir que você alcance o seu objetivo. Há sócios, associados, parceiros,
estagiários, prestadores de
serviço, fornecedores e também empregados. E é com os
últimos que o empreendedor
deve saber lidar para que alcance o lucro e ele não seja
destinado, integralmente, ao
pagamento das obrigações
trabalhista que sequer sabia

que existiam.
Hoje, a maior demanda
é por emprego, tem muita
gente boa à disposição para
agregar valor ao seu negócio
e contribuir com seu objetivo, o lucro. Para isso é fundamental o conhecimento de
como impedir que esse lucro
seja todo direcionado apenas
ao pagamento de empregados. Todo empresário contrata um contador ou escritório de contabilidade, mas
só contrata uma consultoria
trabalhista ou para defesa
judicial, quando seu lucro
já está comprometido com
essa demanda. Quem tem
empregado e não quer direcionar o seu lucro só para ele
precisa de assessoria jurídica
trabalhista para garantir que
o seu objetivo, o lucro, fique
apenas com quem empreende.
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idosos que frequentavam o espaço antes da pandemia e também para os que
tiverem interesse em aproveitar o conteúdo para combater o sedentarismo.
As aulas estão sendo oferecidas desde
o dia 8 de julho pela página do facebook
do Centro de Convivência (https://www.
facebook.com/cemiitaqua), sempre a
partir das 9 horas.

Drogas em Santa Isabel
Cerca de dez quilos de maconha foi encontrado enterrado em uma mata localizado em Santa Isabel. De acordo com
policiais militares que participaram da
ação, ainda havia aproximadamente 500
pedras de crack e 500 envelopes com
cocaína, além de balança de precisão e
demais objetos para embalar as drogas.

Kit em Arujá
A Secretaria de Educação de Arujá iniciou
a entrega dos kits de leite em pó e biscoitos aos alunos matriculados na Educação Infantil. A ação, articulada com o
Conselho de Alimentação Escolar (CAE),
contempla todas as crianças que estudam nas creches e pré-escolas da rede
municipal e não tem relação com o auxílio merenda, que segue em fase de cadastramento.

CHARGE

Cedric Darwin é mestre em Direito
e advogado.
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