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DEXTER E SINDICATO 
DISTRIBUEM UMA 

TONELADA DE 
ALIMENTOS 

Doações dos trabalhadores para a 
campanha contra a fome serão levadas 

pelo rapper para comunidades e pessoas 
que estão passando necessidades. 
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Em mais um dia de depoi-
mento à CPI da Covid, que 
investiga às ações e omissões 
do governo Bolsonaro no 
combate à pandemia que 
já vitimou mais de 442 mil 
brasileiros, o ex-ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, foi 
confrontado ao tentar prote-
ger Bolsonaro. 

Logo no início da sessão, 
Pazuello foi questionado so-
bre a decisão de não acatar um 
pedido de intervenção federal 
no Amazonas no auge da cri-
se. O ex-ministro afirmou que 
a decisão foi tomada em uma 
reunião de ministros e con-
firmou que Bolsonaro estava 
nessa reunião, e completou 
dizendo que não intervir foi 
uma decisão de governo. 

Ao receber perguntas bá-
sicas sobre a Covid-19, o ge-

neral escolhido por Bolsonaro 
para comandar a pasta em 
meio à maior crise sanitária 
da história, se enrolou nas 
respostas e mostrou total 
despreparo técnico para lidar 
com o assunto. 

Sobre a  tentat iva de 
Pazuello, assim como no pri-
meiro dia de depoimento, de 
encobrir a verdade, o senador 
Rogério Carvalho (PT-SE), 
que é médico, reforçou que 
de acordo com a fala do ex-
-ministro ele próprio poderá 
será responsabilizado.

“O senhor vem aqui e diz 
que tudo o que aconteceu é de 
responsabilidade sua e que o 
presidente não interferiu na 
sua gestão. Não sei se o senhor 
está compreendendo o que 
está acontecendo. Estamos 
caminhando para termos um 

grande responsável: o ex-mi-
nistro Eduardo Pazuello”. 

O parlamentar ressaltou as 
contradições de Pazuello. “En-
tão, alguém está mentindo. 
Pois, aqui, o senhor defendeu 
o isolamento social, o uso de 
máscaras. Disse, também, 
que apoiou todas as medidas 
de estados e municípios e 
que é contra a imunidade de 
rebanho. Tudo isso que foi es-
timulado pelo governo de Jair 
Bolsonaro. Mas, na prática, o 
governo tomou outro rumo e 
o senhor assumiu como sendo 
de responsabilidade sua”.

O senador pediu que o 
depoimento do ex-ministro 
da Saúde seja encaminhado 
para o Ministério Público pelo 
fato de Pazuello não ter falado 
a verdade com o intuito de 
proteger Bolsonaro. 

TrateCov “roubado” 
e cobaias

Sobre o aplicativo criado 
pelo Ministério Saúde que 
recomendava a prescrição de 
cloroquina - medicamento 
sem eficácia comprovada para 
tratamento da doença - até 
mesmo para o tratamento de 
bebês e gestantes, Pazuello 
afirmou que a plataforma teria 
sido “roubada”. 

“O hacker é tão bom que 
ele conseguiu colocar o apli-
cativo em uma matéria na 
TV Brasil”, ironizou o senador 
Omar Aziz (PSD-AM), pre-
sidente da Comissão. Omar 
lembrou que o aplicativo foi 
anunciado em evento oficial 
em Manaus e afirmou: “Tudo 
que poderia ter sido feito para 
usar o povo amazonense de 
cobaia foi feito”. 
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PAZUELLO DEMOSTRA 
DESCONHECIMENTO 

SOBRE COVID E 
CONFIRMA QUE 

BOLSONARO 
PARTICIPOU DE 

DECISÃO DE NÃO 
SOCORRER MANAUS
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Decreto ilegal
Bolsonaro prepara decreto, 
considerado ilegal, para 
limitar retirada de posts e 
perfis das redes sociais. 
Publicações só seriam apa-
gadas por ordem judicial. 

Faltou comida
Um a cada quatro brasilei-
ros diz que a quantidade 
de comida para alimentar a 
família foi menor do que o 
suficiente nos últimos meses, 
aponta Datafolha.

Ameaça ambiental 
O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, e o 
presidente do Ibama, Edu-
ardo Bim, são investigados 
por exportação ilegal de 
madeira. 

Nem nem 
Por falta de oportunidades, 
cresce o número de jovens 
que nem trabalham nem 
estudam. Segundo a FGV, 
25,5% estavam nessa situ-
ação em 2020.

fotos: divulgação

agencia senado

Notas e recados

Desde 18 de outubro de 
2019, o Chile foi acometido 
por uma série de protestos 
populares que em poucos dias 
se transformou na maior con-
vulsão social vivida por aquele 
país desde o fim ditadura do 
general Pinochet (1973-1990). 
Até o início da pandemia, os 
movimentos sociais de dife-
rentes origens e trajetórias 
ocuparam as ruas das princi-
pais cidades do país todos os 
dias reivindicando eleições 
para uma nova Constituinte 
com objetivo de elaborar uma 
nova Carta Magna e pôr fim 

aos resquícios da ditadura 
presentes na Constituição em 
vigor desde 1980.

Os chamados “indepen-
dentes”, sem partido, somados 
às lideranças comunitárias e 
à esquerda totalizaram 63,2% 
dos eleitos (88 de um total de 
155 cadeiras). A direita foi 
a grande derrotada obtendo 
menos de um terço dos elei-
tos. A esquerda partidária não 
teve a votação esperada, mas 
elegeu a comunista Iraci Has-
sler como prefeita de Santiago 
e reelegeu para a prefeitura 
de Recoleta pela terceira vez 

Daniel Jadue, também mem-
bro do Partido Comunista do 
Chile, e nome forte para as 
eleições presidenciáveis em 
novembro próximo.

Os independentes compar-
tilham a agenda de mudanças 
da esquerda com ênfase nas 
pautas sociais como educação, 
saúde e previdência pública 
e de qualidade, além da de-
fesa do meio ambiente e das 
pautas identitárias que foram 
uma das marcas das grandes 
manifestações de rua. 

Três pontos inovadores 
das eleições chilenas foram 

a paridade de gênero, serão 
77 mulheres e 78 homens; 
cota reservada aos povos 
originários que ocuparão 
17 cadeiras e a lista de in-
dependentes. Os olhos do 
mundo estarão voltados 
para o Chile, que pode ser o 
maior laboratório político da 
esquerda latino-americana 
no próximo período. Como 
disse a prefeita eleita de 
Santiago: “nunca mais per-
mitiremos a volta do neoli-
beralismo que mercantilizou 
todas as esferas das nossas 
vidas no Chile”.

AS ESPERANÇAS 
VINDAS DO CHILE
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O rapper Dexter este-
ve ontem à tarde no 
Sindicato para levar 

cerca de uma tonelada de 
doações de cestas básicas da 
campanha “Na luta contra a 
fome”, organizada pelos Me-
talúrgicos do ABC, para pes-
soas que estão precisando. As 
cestas vieram da arrecadação 
feita pelos trabalhadores na 
Mercedes para a campanha. 

“Agradeço ao Sindicato 
pela solidariedade, as cestas 
vão ser distribuídas ainda 
hoje (ontem) para pessoas que 
necessitam. Vamos entregar 
onde as pessoas que estão no 
poder e não nos representam 
não estão chegando”, afirmou. 

“Existem lugares com 
pessoas capacitadas fazen-
d o  c a d as t ro s 
das pessoas que 
necessitam, mas 
também tem lu-
gares que não 
tem cadastro, 
a gente chega e 
vê a necessida-
de das pessoas a 
olho nu, embaixo 
do viaduto, na 
rua, no ponto de 
ônibus, entrega 
onde tem que en-
tregar”, explicou. 

“Temos visto muita gente 
de bom coração, muita gente 
boa, fazendo esse papel. Eu, 

como cidadão e rapper, preci-
so fazer também, assim como 
os parceiros. Ser rapper pra 
mim é isso, por isso vamos 
distribuir as cestas”, disse.  

Dexter lembrou ainda que 
já esteve no Sindicato por 
diversos motivos. “Poder vir 
aqui por esse motivo é tris-
te, mas ao mesmo tempo é 
satisfatório por saber que as 
pessoas que pisam neste solo 
sagrado também estão empe-
nhadas em ajudar outros seres 
humanos. Parabéns e só tenho 
a agradecer”, destacou. 

Cultura é fundamental
O secretário-geral dos Me-

talúrgicos do ABC, Moisés Se-
lerges, reforçou que a cultura 
é fundamental e deveria estar 

dentro da cesta 
básica também. 

“A  c u l tu r a 
não abre mão de 
ajudar quem está 
passando fome, 
apesar de toda a 
dificuldade que 
está passando na 
pandemia. Não 
existem políticas 
públicas para a 
cultura no país, 
assim como não 
tem para tantas 

outras áreas como a indústria 
nacional, o emprego e o com-
bate à pandemia”, afirmou. 

“Vamos 
entregar onde 
as pessoas que 
estão no poder 

e não nos 
representam 

não estão 
chegando.”

“A cultura deveria fazer 
parte da cesta básica. Poderia 
vir arroz, feijão, óleo, livro, CD, 
poema. A cultura e a classe ope-
rária sempre mostraram que 
podem dar muito certo juntas. 
O Sindicato está sempre aber-
to para todos da cultura para 
ajudar quem mais precisa neste 
momento. Salve a cultura e a 
classe trabalhadora!”, defendeu. 

Contra a fome
A Campanha “Na luta con-

tra a fome”, organizada pelos 
Metalúrgicos do ABC, já ar-
recadou mais de 100 tonela-
das de alimentos e produtos 

de higiene e lim-
peza. As doações 
continuam sendo 
entregues a insti-
tuições e a famílias 
carentes em diver-
sas localidades da 
região.

Durante os me-
ses de abril e maio, 
foram realizados 
três drive thru so-
lidários, na Sede e 
nas Regionais Dia-
dema e Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra. 
Essas atividades tiveram gran-
de envolvimento da categoria 

e juntas chegaram 
a 68 toneladas.

Além das arre-
cadações feitas em 
diversas fábricas 
da base, nas mon-
tadoras Mercedes, 
Scania e Volks fo-
ram organizadas 
‘vaquinhas’ virtuais 
para a compra de 
cestas básicas.

A campanha 
continua. Quem 
quiser doar pode 

procurar o CSE na empresa 
ou levar a doação à Sede ou às 
Regionais. 

“A cultura 
deveria fazer 

parte da 
cesta básica. 
Poderia vir 

arroz, feijão, 
óleo, livro, 

CD, poema.”

“A gente vê a necessidade das pessoas a olho nu”
Dexter retirou cerca de uma tonelada de doações dos metalúrgicos do ABC 

para distribuir a pessoas com fome

fotos: adonis guerra
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• A última vez que São Pau-
lo e Palmeiras decidiram 
o estadual foi em 1992, 
há 28 anos, com duas 
vitórias do Tricolor: 4 a 2 
e 2 a 1. 

• Com a derrota do Ren-
tistas para o Sporting 
Cristal, o São Paulo está 
classificado antecipada-
mente para as oitavas de 
final da Libertadores. 

• Na preparação para a 
Libertadores, o Santos tem 
jogo decisivo na quarta-
-feira contra o Barcelona-
-EQU. Alison e Jean Mota 
estão suspensos.   

• Sem contratações neste 
ano, o Corinthians sina-
lizou que poderá buscar 
reforços no elenco com 
as saídas de Jemerson e 
Otero.
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eco de canção
(de esguelha)
no protetor 
de orelha

o pé inoxidável
retalhando odores
constantes
durante o turno

uma leve sensação
de chumbo cavalga
as vértebras – o
pássaro pousa

num único lembrar
de galho de árvore -
uma gota de suor
suspensa no óleo

reafirma uma
reação química 

Fabiano 
Calixto 

Nasceu em 
Garanhuns 

(PE), em 8 de 
junho de 1973, 

teve importante 
passagem 

pelo ABC, 
morou em 

Santo André 
e hoje vive em 

São Paulo. É 
poeta, editor 

e professor. 
Doutor em 
Letras pela 

(USP), tem oito 
livros de poesia 

publicados.

Rapper GOG 
Festival Pá na Pedra
O festival chega a sua 8ª edição e traz como um dos destaques 
o rapper de Brasília GOG. Em 2020, o poeta comemorou 30 
anos de carreira, com 11 álbuns. Suas músicas têm críticas 
sociais e raciais. O cantor encerra o festival às 19h30 no do-
mingo. O evento tem transmissão pelo Youtube do Instituto 
Cultural Coletivo Semifusa.

Marcelo D2 lança álbum 
Festival Roda Cultural 
Marcelo D2 é o anfitrião do festival virtual Roda Cultural, 
realizado até 23 de maio. Ele transmite ao vivo a produção do 
álbum “Assim tocam os MEUS TAMBORES” Volume 2. As 
lives diárias começam sempre a partir das 14h, no canal do 
músico na Twitch. Na programação, estão também shows e 
DJ sets, entrevistas, bate-papos e mostras de cinema.

Sucessos do samba 
Alcione e Criolo em live inédita
Alcione e Criolo prepararam um repertório especial, com 
muito samba, para a noite de sábado. A apresentação co-
meça às 21h30 e será transmitida pelo canal do Youtube 
da MasterCardBrasil. O show beneficente arrecadará 
doações para a ONG Ação da Cidadania, auxiliando no 
combate a fome. 

Bienal da Une
Brasil, um povo que resiste
Com o tema “Brasil, um povo que resiste”, a 12ª Bienal da 
UNE – Festival dos Estudantes acontece online até domingo. 
Dexter e KL Jay farão live nesta sexta, às 21h30. O cenário do 
show é o Teatro Oficina, um dos espaços mais simbólicos de 
SP. A Bienal é o maior encontro estudantil da América Latina. 
A transmissão é pelo Youtube da UNE.

Poesia do 
ABC


