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Na luta contra a fome, 
trabalhadores na Mercedes 
arrecadaram R$ 14,8 mil e a 

empresa doou mais 2 toneladas 
de alimentos. Doações da 

campanha estão sendo 
entregues a quem mais precisa. 
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Estado democrático 
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto que revo-
ga a Lei de Segurança Na-
cional e prevê punição para 
quem atentar contra o Estado 
democrático de Direito.

Negacionista raiz
Bolsonaro boicota plano 
do governo para incentivar 
a imunização e se recusa 
a tomar vacina em evento 
púbico para dar exemplo à 
população. 

Dados subnotificados 
Subnotificação esconde ao 
menos 30% de óbitos por 
Covid que não aparecem nas 
estatísticas oficiais. Estudo 
aponta que o país já estaria 
com 530 mil mortos. 

Desigualdade acentuada
Rico ganha 39 vezes o sa-
lário dos mais pobres em 
regiões metropolitanas, diz 
estudo. Indicadores de de-
sigualdade bateram recorde 
em 2020.
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Notas e recados

CPI DA COVID OUVE 
EX-MINISTROS; 
PAZUELLO FOGE

Para Agnel Antônio de Souza e para Dalva Santos Dias. Hemocentro Regional São Bernardo 
- Colsan. Rua Pedro Jacobucci, 440, atrás do Poupatempo, São Bernardo. De segunda a sábado, 
das 8h às 15h30. Tel. 4332-3900. 

DOE SANGUE

A CPI (Comissão 
Parlamentar de In-
quérito) da Covid-19 
no Senado começou a 
ouvir os ex-ministros 
da Saúde do governo 
Bolsonaro. Luiz Henri-
que Mandetta prestou 
depoimento na terça-
-feira, dia 4, e Nelson 
Teich, ontem. 

O ex-ministro Edu-
ardo Pazuello, que 

estava previsto para 
depor ontem, alegou 
que teve contato com 
pessoas infectadas pela 
Covid-19. O general 
do Exército foi visto 
dias antes passeando 
em um shopping de 
Manaus sem máscara. 
O depoimento foi re-
marcado para dia 19. 

Mandetta destacou 
que Bolsonaro con-

trariou as orientações 
do Ministério da Saú-
de para combater a 
pandemia. Também 
disse que o pedido 
para alterar a bula da 
cloroquina, com inclu-
são de recomendação 
para tratamento da 
Covid-19, partiu de 
gabinete no Palácio 
do Planalto, e que se 
recusou a obedecer. 

Teich afirmou on-
tem que pediu demis-
são do cargo, após 28 
dias, por pressão de 
Bolsonaro pelo uso 
da cloroquina, medi-
camento sem eficácia 
comprovada, e pela 
falta de autonomia. 

A CPI ouve hoje o 
atual ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, 
às 10h, e o diretor-

-presidente da Anvisa 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), 
Antonio Barra Torres, 
às 14h. 

O Brasil registrou 
411.854 mortes pela 
Covid-19, sendo 3.025 
vidas perdidas em 24h. 
O total de infectados 
chegou a 14.860.812, 
com 69.378 confirma-
ções em 24h.

O Brasil vacinou até terça-
-feira, 5 de maio, 32.881.298 
pessoas com a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19. A 
quantidade de pessoas parcial-
mente imunizadas representa, 
aproximadamente, 15,53% 
da população do país. Desses, 
somente 16.723.761 receberam 
a segunda dose, o que significa 
que 7,9% da população recebeu 
a imunização completa.

A pandemia completou pou-
co mais de um ano, no entanto, 
para os cientistas, ela só vai termi-

nar quando o número de casos 
em todo o mundo cair drasti-
camente, além de destacar que 
a vacinação, especialmente no 
Brasil, começou muito atrasada. 

Bolsonaro, ao não investir 
tempo hábil na compra de 
vacinas, insistiu em comprar 
lotes e mais lotes de cloroquina 
e colocou o exército nacional 
em saia justa ao produzir to-
neladas de um remédio sem a 
menor utilidade no tratamento 
da Covid. Não contente, queria 
editar decreto presidencial 

mudando a bula da cloroquina, 
de modo a incorporá-la como 
medicamento anti-Covid no 
sistema público de saúde, se-
gundo ex-ministro da Saúde de 
seu governo.

Os mais de 400 mil mortos 
no Brasil eram uma tragédia 
anunciada provocada por deci-
sões políticas deliberadas. Cul-
pa de Bolsonaro, que reduziu a 
importância da pandemia, se 
opôs à vacinação, se recusou 
a tomar decisões de controle 
da doença e rejeitou adotar 

medidas cientificamente com-
provadas. 

Infelizmente, somente no 
momento em que pararmos 
de observar novos casos, novas 
hospitalizações e óbitos, estare-
mos chegando a uma situação 
mais “confortável”.

“Vivi um ano muito triste. 
Não podia ligar a televisão que 
eu chorava, fiquei tocado. Acho 
que muita gente normalizou 
essas perdas todas” (Paulo Gus-
tavo, humorista, morto em 4 de 
maio por Covid).

NORMALIZARAM 
AS PERDAS 

TODAS

Comente este artigo. Envie um e-mail para dstma@smabc.org.br | Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente
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Mobilizados e solidários, os tra-
balhadores na Mercedes, em 
conjunto com a empresa, ar-

recadaram mais donativos à campanha 
do Sindicato Na Luta Contra a Fome. 
As 150 cestas básicas, que somam duas 
toneladas de alimentos 
doados pela direção da 
Mercedes, chegaram 
na terça-feira, 4, à Sede. 
As cestas já estão sendo 
entregues às famílias 
que mais precisam.  

Os companheiros 
na montadora também 
fizeram doações no drive thru dos Me-
talúrgicos do ABC, realizado no último 
dia 17, além de uma vaquinha virtual 
que chegou à soma de R$ 14.810. O valor 
será integralmente entregue ao Sindicato 
para compra de alimentos e produtos de 
higiene e limpeza no intuito de ajudar 

pessoas que estão em condições mais 
vulneráveis em meio à pandemia. 

“Neste momento em que muitos 
estão precisando, com a fome e o de-
semprego se agravando no país por falta 
de políticas sociais e econômicas, nossa 

categoria mais uma vez 
se mobilizou e mostrou 
a força que tem. Toda a 
ajuda é bem-vinda, os 
trabalhadores têm par-
ticipado muito, e a em-
presa também entendeu 
o pedido do Sindicato e 
contribuiu com a nossa 

Campanha”, ressaltou o coordenador 
da representação na Mercedes, Ângelo 
Máximo de Oliveira Pinho, o Max. 

Doações a cooperativas
Na terça-feira, 4, parte dos pro-

dutos arrecadados na base foram 

entregues a trabalhadores em cinco 
cooperativas de reciclagem em Dia-
dema, Cooperfênix, Cooperlimpa, 
Chico Mendes, Nova Conquista e 
Coopcent ABC. 

O coordenador de 
área em São Bernar-
do, Sebastião Gomes 
de Lima, o Tião, que 
acompanhou as en-
tregas, contou que os 
trabalhadores das co-
operativas relataram 
que, por conta da falta 
de emprego formal, 
muitos passaram a ser 
catadores, o que diminuiu a demanda 
nas cooperativas. 

“Essas famílias estão passando por 
muita dificuldade, pela escassez de 
material e disputa na rua por recicla-
dos. Mas há muita solidariedade entre 

eles que dividem o pouco que tem. 
Eles se alegraram e ficaram emocio-
nados com as doações, se mostraram 
esperançosos. A intenção mais a ação 
é o que gera a solução, o que falta no 

poder público sobra 
na nossa categoria.” 

Drive thru 
Ribeirão e 
Rio Grande

O próximo drive 
thru solidário será re-
alizado no sábado, 8, 
pela Regional Ribei-
rão Pires e Rio Grande 

da Serra. A arrecadação será na por-
taria da empresa Dura Automotive 
(Av. Dom Pedro I, 743, centro de 
Rio Grande da Serra). No local será 
possível fazer a doação com toda 
segurança, sem sair do carro.

“Nossa categoria 
se mobilizou e 

mostrou a força 
que tem” 

“A intenção mais 
a ação é o que 
gera a solução, 
o que falta no 
poder público”

Campanha contra a fome na Mercedes doa mais 
2 toneladas de alimentos e arrecada R$ 14,8 mil

Doações estão chegando a famílias que se mostram mais esperançosas, mesmo em 
meio ao aumento da miséria e do desemprego 

fotos: adonis guerra

COOPERLIMPA COOPERFENIX

MERCEDESCOOPCENT ABC

NOVA CONQUISTACHICO MENDES
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• O Palmeiras cogita usar o 
time sub-17 ou sub-20 no 
clássico contra o Santos e 
usar o Paulistão como um 
‘laboratório’ para os joga-
dores mais jovens. 

• Após a goleada por 5 a 0 
sobre o The Strongest, Mar-
celo Fernandes disse que 
está pronto para ser efeti-
vado como técnico ou para 
continuar como auxiliar. 

• O Corinthians joga com 
o lanterna do Grupo E 
da Libertadores, o Sport 
Huancayo. O time peruano 
tem o brasileiro Liliu como 
artilheiro, já marcou cinco 
gols em nove jogos. 
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Tribuna Esportiva

ANIVERSÁRIO DO SINDICATO TERÁ GASOLINA 
A R$ 3,50/LITRO

Os Metalúrgicos do ABC 
celebram no próximo dia 12 
o aniversário de 62 anos do 
Sindicato com um ato político 
em conjunto com os petrolei-
ros. Para denunciar os preços 
abusivos, os dois sindicatos 
promovem a ação ‘Combustí-
vel a preço justo’. 

Durante todo o dia 12, 
das 8h às 17h, metalúrgicos 
do ABC sócios do Sindicato 
poderão abastecer no posto 
parceiro Auto Posto São Ber-
nardo (Rua Marechal Deodo-
ro, 2.186) por R$3,50 o litro 
da gasolina. O preço do litro 
da gasolina chega a R$ 5,40 
atualmente, em sucessivos 
aumentos de preços. 

Baixe o app do Sindicato
Para participar, os metalúr-

gicos do ABC devem apresen-
tar sua carteirinha digital de 
sócio por meio do aplicativo 
“Metalúrgicos do ABC”. Se 

ainda não tem, baixe o aplica-
tivo no celular, disponível nos 
sistemas Android e IOS. 

Serão liberados 20 litros por 
carro e 10 litros por moto a 
R$ 3,50/litro. Para abastecer, é 
obrigatório o uso 
de máscara. 

Preço justo
Ações como 

essa têm sido 
realizadas pelos 
petroleiros da 
FUP (Federa-
ção Única dos 
Petroleiros) em 
várias cidades 
do Brasil, desde 
o ano passado, 
com o intuito 
de mostrar para a sociedade 
que uma política de preço 
nos combustíveis mais justa 
é possível, conforme explica 
o diretor do Sindipetro-SP 
(Sindicato dos Petroleiros 

do Estado de São Paulo), 
Auzélio Alves. 

“Essa outra política já foi 
aplicada nos governos pas-
sados. A Petrobras é uma 
empresa de economia mis-

ta e o governo é 
acionista majo-
ritário, a política 
da empresa tem 
que visar tam-
bém a sociedade. 
A Petrobras tem 
que aplicar um 
preço de acordo 
com seu custo 
de produção e 
não o preço que 
é aplicado hoje, 
que é o chamado 
PPI, Paridade de 

Preço Internacional.” 
Segundo o dirigente, o go-

verno atual não age desta for-
ma porque a política econômi-
ca do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, é redirecionada 

exclusivamente para beneficiar 
o sistema financeiro.

“Utilizar dessa política nos 
preços dos combustíveis acaba 
encarecendo toda a cadeia pro-
dutiva e o consumo final para 
nós consumidores fica mais 
caro em todos os insumos”.  

Os petroleiros têm aprovei-
tado essas ações também para 
esclarecer a população sobre os 
preços abusivos. 

“O que se faz é uma pros-
pecção de petróleo, se produz 
os derivados e se vende a preço 
internacional, sendo que pelo 
custo que se executa todo esse 
trabalho na cadeia produtiva 
esse custo poderia ser aplicado 
num valor muito menor.”

“Quando as pessoas rece-
bem os esclarecimentos, per-
cebem que realmente é preciso 
que haja uma mudança estru-
tural na política de governo e 
que para isso é preciso reagir”, 
finalizou.

Paulistão
Hoje – 21h

Palmeiras x Santos 
Allianz Parque

Hoje – 21h

Santo André x Mirassol
Canindé

Sul-Americana
Hoje – 21h30

Sport Huancayo x Corinthians 
Peru

x

x

x

Brasil tem 
petróleo, refino 
e logística. Não 
é justo pagar 
combustível 
com cotação 

internacional e 
do dólar. 

O Clube de Campo dos 
Metalúrgicos do ABC estará 
aberto aos sábados, domingos 
e feriados, das 8h às 18h. Por 
conta da Covid-19, há limite 
da capacidade de 25% e ado-
ção de protocolos de higiene e 
limpeza. É obrigatório o uso de 
máscaras. 

Quadras, quiosques e play-

ground estarão liberados. A 
lanchonete estará aberta, com 
venda de gelo, carvão, porções, 
sorvete e bebidas em geral. 

A piscina e os vestiários 
estarão fechados. 

A entrada para convida-
dos (não sócios) custa R$15. 
O pagamento é somente em 
dinheiro. 

Informações pelo telefone 
(11) 9 4335-9433 e e-mail 
clube@smabc.org.br.

Endereço: Rua Sorocaba, 
s/nº, Jardim Borda do Cam-
po – na Estrada de Ribeirão 
Pires, no antigo Caminho 
618, Estrada Velha de San-
tos, Riacho Grande, em São 
Bernardo.

CLUBE DE 
CAMPO 

REABRE NO 
SÁBADO

drive thru solidário
regional ribeirão pires 

e rio grande da serra Av.D.Pedro I, 743 
Centro - Rio Grande da Serra 

Portaria da Dura Automotive
8/MAI DAS 9H 

ÀS 15H


