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“O sistema inteiro é machista e está 
tentando destruir a coragem de denunciar 
para que todas se calem. Esse é o recado! 
E o chefe desse governo é o maior 
responsável pela banalização da  
violência sexual”, Maria do Rosário, 
deputada federal (PT-RS)
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Esquema de rachadinhas
O MP do Rio denunciou 
Flávio Bolsonaro e seu ex-
-assessor Fabrício Queiroz 
por organização crimino-
sa, peculato, lavagem de 
dinheiro e apropriação 
indébita.

Abaixo-assinado SUS
O Conselho Nacional de Saú-
de reivindica mais recursos 
para o SUS em 2021. Para isso 
busca 1 milhão de assinaturas. 
Já foram coletadas 550 mil. 

Operação pente-fino 
O INSS vai revisar apo-
sentadorias e pensões e 
solicitou documentos a 1,7 
milhão de aposentados. 
Eles têm de provar, que têm 
direito aos benefícios.

Eleições nos EUA  
A campanha de Donald 
Trump, que busca a reelei-
ção, anunciou que pedirá 
recontagem de votos nos es-
tados de Wisconsin e Michi-
gan, onde Joe Biden lidera.
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Notas e recadosABC registra 2.789 pessoas mortas e 
ultrapassa 73 mil casos da Covid-19

Para Edilson Soares Monteiro, irmão do ex-trabalhador na Panex, Edson Soares Monteiro, 
o Grande. Hospital Estadual Mário Covas. Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André. 
De segunda a sábado, das 8h às 13h, exceto feriado. Tel: 2829-5162. Estacionamento gratuito 
no local.

Doe sangue

As sete cidades do ABC 
tiveram 2.789 vidas per-
didas e 73.262 infectados 
pela Covid-19. Do total 
de casos, 63.891 estão re-
cuperados. Os dados são 
do boletim do Consórcio 
Intermunicipal Grande 
ABC de ontem, com base 
nas informações das pre-
feituras. 

Com 254 novos casos 
em 24h, a média móvel 
em sete dias ficou em 
199 infectados por dia. 
Foram 14 óbitos no últi-
mo dia, com média móvel 
de seis mortes por dia na 
semana. 

O índice de isolamento 
social no feriado de se-
gunda-feira, dia 2, ficou 
em: Santo André (48%), 
São Bernardo (51%), São 
Caetano (46%), Diadema 
(41%), Mauá (43%) e Ri-
beirão Pires (48%). Rio 
Grande da Serra não tem 
medição. 

Estado SP
O Estado de São Pau-

lo teve 39.364 mortes e 
1.118.544 pessoas infec-
tadas pela Covid-19. Em 
24h, foram 749 novos ca-
sos e 18 óbitos, de acordo 
com balanço da Fundação 

Mundo
O mundo chegou a 

1.207.327 mortes e 47 
milhões de casos da Co-
vid-19. Em 24h, foram 
218.339 novos casos e 
3.288 mortes, de acordo 
com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde). 

O Brasil é o 2º país do 
mundo com mais mortes, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos (quase 230 mil 
óbitos), e o 3º com mais 
casos, atrás de EUA e Índia 
(9,1 milhões e 8,3 milhões, 
respectivamente). 

Seade do dia 3. 
A Região Metropolita-

na de SP está com 41,9% 
dos leitos de UTI ocupa-
dos e 38,8% de enfermaria.

Do total  de óbitos, 
34,6% foram na capital, 
23,5% na Região Metropo-
litana (exceto capital, ABC 
incluso) e 42% no interior/
litoral. 

Brasil 
O país ultrapassou 160 

mil pessoas mortas pela 
Covid-19 desde o início da 
pandemia. Em 24h, foram 

276 mortes e 13.748 casos, 
o que totalizou 160.555 
óbitos e 5.567.197 infec-
tados. 

A média móvel em sete 
dias foi de 367 mortes por 
dia, variação de -30% em 
relação aos dados de 14 
dias, a menor média desde 
28 de abril. Os dados cos-
tumam ser menores após 
feriado prolongado. 

A média móvel de casos 
foi de 18.032 por dia, va-
riação de -21%, segundo 
o balanço do consórcio de 
veículos de imprensa. 



A afirmação é da deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) sobre a sentença 
que inocentou o empresário acusado de estupro e culpabilizou a vítima
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“Os poderes políticos, jurídicos e 
econômicos se estruturam para proteger 

quem pratica esse tipo de crime”

O v í d e o  d e  u m a 
audiência online 
do caso Mariana 

Ferrer, divulgado na última 
terça-fe ira ,  3 ,  expôs o 
machismo que ainda impera 
no judiciário brasileiro. Não 
bastasse a absolvição do 
réu, o empresário André de 
Camargo Aranha, mesmo 
diante da apresentação de 
provas, acusado por estupro, a 
vítima ainda foi humilhada e 
constrangida publicamente. A 
defesa alegou que André não 
teve a intenção de estuprar, 
e o termo “estupro culposo”, 
que não existe em lei, foi o 
assunto mais comentado nas 
redes sociais. 

No vídeo o advogado 
de Aranha, Cláudio Gastão 
da Rosa Filho, se dirige à 
influenciadora digital com 
afirmações como “Graças 
a Deus não tenho uma 
filha do seu nível", além de 
mostrar aos presentes fotos 
supostamente sensuais, que 
não têm a ver com o caso. 
No trecho divulgado, ela não 
recebe apoio do juiz ou do 
promotor.  

a denúncia. “Todos aqueles 
homens estavam dizendo pra 
ela, em nome do sistema, que 
ela é que estava sendo julgada. 
Quando isso acontece dessa 
forma explícita é porque tudo 
que há de implícito está vindo 
pra fora. Toda essa violência 
existente que trata as mulheres 
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“Quando isso 
acontece dessa 
forma explícita é 
porque tudo que há 
de implícito está 
vindo pra fora” 
Maria do Rosário (PT-RS)

vítimas como responsáveis 
pela violência, que culpabiliza 
as mulheres”.

Interpretação machista
e humilhante 
“As leis são claras, elas 

responsabilizam o agressor 
sexual, não há o que mudar na 
lei, ocorre que a interpretação 
da lei, por todas aquelas 
figuras, é uma interpretação 
machista e humilhante. O 
sistema inteiro é machista e 
estava tentando destruir essa 
menina, destruir a coragem 
de denunciar. É como dizer 
para todas as meninas de 
21 anos que elas se calem. 
É esse o recado!”, analisou 
a deputada que ressaltou 
também que o advogado deve 
ser responsabilizado pelas 
palavras utilizadas. 

Maria do Rosário fez 
questão de declarar sua 
preocupação com Mariana 
Ferrer. “Em qualquer lugar 
que ela vá, será olhada com 
esse olhar, e isso ninguém 
resgata. Quero desejar que ela 
e sua família tenham muita 
força, já que muitas vítimas 
dessa situação têm suas vidas 
destruídas”. 

Banalização 
da violência sexual
A deputada também 

crit icou Bolsonaro que 

“Atitudes machistas 
e fascistas querem 
transformar estupro 
e violência em algo 
banal” 
Michele Marques

b a n a l i z a  a s  q u e s t õ e s 
relacionada à violência 
contra mulher. “O chefe 
desse governo é o maior 
r e s p o n s á v e l  p o r  e s s a 
banalização da violência 
sexual, pelo ódio contra as 
mulheres”.

Ação contra Bolsonaro
Maria do Rosário ganhou 

uma ação movida contra 
o  ent ão  deput ado  Ja i r 
Bolsonaro por uma ofensa a 
ela na qual ele fazia apologia 
ao estupro. Por decisão da 
justiça, ela recebeu dele 
R$ 10 mil e mais R$ 10 
mil em multa por atraso. 
Todo o valor foi doado pela 
deputada a entidades que 
atendem mulheres vítimas 
de violência.

Voto de repúdio
O Senado aprovou voto 

de repúdio ao advogado 
Cláudio Gastão da Rosa 
F i l ho,  ao  ju iz  Ruds on 
Marcos, do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, e 
ao promotor Thiago Carriço, 
por suas ações no julgamento 
que absolveu o empresário 
André de Camargo Aranha 
do crime de estupro contra 
a inf luenciadora digital 
Mariana Ferrer durante uma 
festa, em 2018, sob a tese de 
“estupro culposo”.

"TEMOS QUE REAGIR AGORA!"
 “O aumento dos casos 

de violência é reflexo desse 
governo que banaliza o 
que acontece. Além de 
banalizar, ainda tem a 
questão da classe social. 
O cara é rico e não precisa 
cumprir? E a justiça ao 
invés de fazer a justiça é 
influenciada por questões 
de classe a ponto de querer 
transformar estupro em 
algo sem intenção? A vítima 
vira a culpada. Atitudes 
machistas e fascistas 
querem t rans for mar 
estupro e violência em algo 
banal. Se não reagirmos, 

o Brasil vai se tornar como 
outros países que banalizam 
a cultura do estupro e tratam 
a mulher como objeto. Temos 

que reagir agora! Todo nosso 
repúdio ao machismo!”, 
Michele Marques, diretora 
executiva do Sindicato. 

“Todos aqueles 
homens estavam 
dizendo pra ela, em 
nome do sistema, 
que ela é que estava 
sendo julgada.” 
Maria do Rosário (PT-RS)

“Os poderes políticos, 
jurídicos e econômicos se 
estruturam para proteger 
quem pratica esse tipo de 
crime. Se está escrito estupro 
culposo ou não na sentença, 
o fato é que o conceito é 
este, e foi isto que aquele 
advogado repetiu quando 
mostrou a fotografia daquela 
menina, ele disse ‘a culpa é 
sua’”, denunciou a deputada 
federal Maria do Rosário (RS), 
em conversa com a Tribuna. 

A parlamentar destacou a 
força da vítima em levar adiante 
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Tribuna EsportivaGoverno sanciona medida que afasta 
investimentos das montadoras

• O técnico Abel Ferreira e 
a nova comissão técnica 
do Palmeiras iniciaram os 
trabalhos na terça para a 
disputa de hoje contra o 
Bragantino.

• Galiotte pediu apoio da 
torcida para o técnico 
português Abel Ferreira, 
que assinou contrato até 
o fim de 2022, e espera 
encerrar a sequência de 
troca de treinadores. 

• O número de paralisações 
pelo VAR teve aumento de 
40% no 1º turno do Brasi-
leirão comparado com o 
ano passado, 462 contra 
345, segundo o Espião 
Estatístico. 

• No Brasileirão feminino, 
Corinthians e Palmeiras 
se enfrentam na semifinal. 
O São Paulo venceu o 
Santos e encara o Barueri 
na outra semifinal.  

O governo federal san-
cionou a lei que prorrogou 
o prazo para as montadoras 
instaladas nas regiões Cen-
tro-Oeste, Norte e Nordeste 
apresentarem projetos de 
novos produtos para terem 
direito a incentivos fiscais. O 
Centro-Oeste tinha ficado de 
fora dos incentivos do Rota 
2030 e agora foi contemplado 
com a medida.

Os Metalúrgicos do ABC 
foram contra desde a sua 
tramitação no Congresso Na-
cional por entender que afasta 
investimentos do país. 

“Esse incentivo significa 
um tratamento desigual e 
um desequilíbrio na compe-
titividade entre as empresas 
em solo nacional. Não está 
incentivando a empresa a ir 
para o Centro-Oeste. É uma 
empresa que já está instalada 
ali, não está reindustrializan-

do ou industrializando nada”, 
destacou o diretor executivo 
do Sindicato, Aroaldo Olivei-
ra da Silva.

“Em um primeiro momen-
to, as montadoras que pensa-
vam em investir no Estado de 
São Paulo podem suspender 
investimentos aqui para inves-
tir onde é mais barato dentro 
do país. Porém, em um segun-
do momento, esses incentivos 

Copa do Brasil

Hoje – 19h
Palmeiras x Bragantino

Allianz Parque

localizados podem afastar os 
investimentos do Brasil, com 
risco de perder para o México, 
por exemplo, onde os empre-
gos são precários e de baixos 
salários”, afirmou. 

O Sindicato pressionou 
parlamentares, governo do 
Estado de São Paulo e pre-
feituras do ABC para que o 
projeto não fosse aprovado. 

“O Brasil precisa de uma 

Hoje, a partir das 20h40, 
a TVT e a Rádio Brasil Atual 
transmitem o debate entre 
os candidatos a prefeito na 
cidade de Diadema. Na sexta-
-feira, no mesmo horário, é a 
vez dos prefeituráveis em São 
Bernardo.  

A realização inédita dos 

Prefeituráveis em Diadema
participam de debate da TVT

debates entre os candidatos 
às prefeituras do Grande ABC 
é uma parceria com o portal 
UOL e o Diário do Grande 
ABC. Transmissão ao vivo 
pela TVT (canal 44.1), Rádio 
Brasil Atual (98,9 FM) e nos 
sites e redes sociais da TVT, 
RBA e UOL.

política industrial forte, com-
petitiva, de atração de investi-
mentos ao país. A estimativa 
de renúncia fiscal é de R$ 150 
milhões. Não tem dinheiro 
para combater a pandemia e 
pagar o auxílio emergencial 
para quem mais precisa, mas 
pode deixar de arrecadar de 
montadoras? É um desequi-
líbrio desse governo”, disse. 

A Medida Provisória 987 
foi aprovada na Câmara em 
setembro e no Senado em 
outubro, Virou lei 14.076/20, 
publicada no último dia 29. 
O prazo para apresentação de 
projetos terminava dia 30 de 
junho, mas foi prorrogado até 
31 de outubro. 

O incentivo fiscal é o crédito 
presumido de IPI (Imposto so-
bre Produtos Industrializados) 
em vendas das montadoras no 
período de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 2025.
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