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CPI da Covid mostra que presidente
não fez nada ao ser avisado sobre
irregularidades na compra de vacinas
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Situação alarmante
Pela 1ª vez, o Brasil foi citado
por uma representante da
ONU ao falar da questão do
genocídio. A situação dos
indígenas foi apontada como
alarmante.

METALÚRGICOS DO ABC PARTICIPAM DE
ATO ‘500 VELAS POR 500 MIL MORTES’
“Foi um momento
de reflexão, mas
também de combater
e denunciar a
normalização das
mortes”

Em homenagem aos
mais de 500 mil brasileiros que perderam a vida
vítimas da Covid-19, a
Frente Inter-Religiosa
do ABC, com apoio dos
Metalúrgicos do ABC e
dos Bancários do ABC,
realizou na noite da
última sexta-feira, 25,
o ato ‘500 velas por 500
mil mortes’.
A atividade foi realizada na Praça da Igreja
Matriz de Diadema. O
ato faz parte da mobilização nacional por
memória e justiça, organizada pela Frente
Respira Brasil.
O diretor executivo
do Sindicato, Carlos
Caramelo, destacou que
foi um momento de

reflexão, de ouvir depoimentos de pessoas
que perderam amigos
e familiares, mas também de denunciar os
atos irresponsáveis do
governo Bolsonaro que
levaram às mortes.
“Realizamos um
importante momento
de reflexão, a ideia das
velas é trazer luz, mas
o objetivo é também
combater e denunciar
a normalização dessas
500 mil mortes”, contou.
“O maior problema é
a omissão de quem está
à frente de um cargo
cujo dever é buscar mecanismos para proteger
a população frente à
pandemia, o que não
ocorreu. Pelo contrário,

temos visto a ausência
de clareza nas definições
sobre protocolos sanitários como isolamento,
distanciamento e uso
das máscaras. Todos
esses exemplos negativos, além das omissões
levaram ao aumento das
mortes”, completou.
Não é normal
O Brasil chegou a
513.544 vidas perdida
para a Covid-19, com
média móvel em uma
semana de 1.661 mortes
por dia. O total de casos
foi de 18.417.113, com
média de 70.103 infectados por dia em uma
semana. Os dados são
do consórcio de veículos
de imprensa.

AINDA OS SEMICONDUTORES
Os semicondutores, insumos para fabricação dos chips,
nunca foram tão comentados.
Muito mais presentes nos veículos atuais, com os modelos
médios chegando a ter cerca de
300 chips. Na década passada
a eletrônica automotiva representava até 20% do custo dos
carros e, atualmente, essa cifra
ultrapassa 40%. Quem afirma é
o diretor da AEA (Associação
Brasileira de Engenharia Automotiva), Flavio Sakai.

Mas ao contrário do que se
imagina, a indústria automotiva
não é o principal cliente deste
segmento. Segundo a consultoria Deloitte, a eletrônica automotiva representa cerca de
12% do mercado global, mas a
principal responsável pela falta
dos semicondutores na indústria automotiva é a demanda
dos materiais de comunicação,
com participação de 30% no
mercado global dos semicondutores.

No ano passado, os semicondutores movimentaram
cerca de US$ 460 bilhões, com
crescimento de 11% em relação
ao ano anterior. Para 2021 a
previsão é de que as vendas
cheguem a US$ 522 bilhões.
Se considerarmos que o
Brasil tem uma fatia de 2,5% da
produção mundial de veículos,
a demanda automotiva por
semicondutores no país deve
representar cerca de 0,3% do
mercado global.

Esses números mostram
a relação desproporcional de
causa e o efeito neste episódio.
Reflete o total descompromisso
com o desenvolvimento da
indústria nacional. O Brasil
tem plenas condições de produzir semicondutores para
automóveis, caminhões, TVs,
celulares e para toda a indústria
em geral, mas falta ao país uma
política tecnológica compatível
com nosso porte demográfico e
potencial de consumo.
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Surtos de Covid-19
Pouco mais de 15 dias após
a suspensão da greve pela
vida, escolas municipais de
São Paulo já registram novos
surtos de Covid-19. O Sindsep está acompanhando.

Eleições 2022
25% dos que votaram em Bolsonaro responderam pesquisa
do Ipec que, “com certeza”
votarão em Lula em 2022.
Outros 13% admitem a possibilidade, totalizando 38%.

LGBTIfobia
O “Observatório das Mortes Violentas de LGBTI+ No
Brasil – 2020” aponta que
237 mortes foram registradas
no país, ano passado, pela
LGBTIfobia.
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SENADORES
ENTREGAM AO
STF NOTÍCIACRIME CONTRA
BOLSONARO
NA COMPRA DE
VACINA INDIANA
Revelações à CPI da Covid
apontam que presidente
não tomou providências
ao ser avisado sobre
irregularidades.
Também há indícios
de favorecimentos a
laboratórios e corrupção
na intenção de compra da
vacina chinesa Convidecia

D

epois das revelações feitas pelos
irmãos Miranda
à CPI da Covid de que o
governo sabia das irregularidades ocorridas no
contrato de aquisição da
vacina indiana Covaxin,
senadores da Comissão apresentaram
ontem notícia-crime ao STF (Supremo
Tribuna Federal) contra Bolsonaro.
O presidente é acusado de prevaricação, por não ter tomado providências cabíveis, após ter sido avisado pelos irmãos
de suspeitas de irregularidades ocorridas
no contrato de aquisição do imunizante.
Mesmo antes de o imunizante ter aprovação emergencial da agência reguladora
na Índia, em janeiro deste ano, Bolsonaro
enviou uma carta ao primeiro-ministro
indiano, Narendra Modi, pedindo celeridade na liberação da Covaxin.
“O que nos causa ainda mais revolta
e indignação é que de um lado vemos
milhares de pessoas morrendo, outras
passando fome, morando na rua, pessoas
desempregadas, uma briga danada para
ter um auxílio-emergencial. Do outro,
um grupo, incluindo o presidente da República, que provavelmente lucrou com a
compra de uma vacina sem autorização
da Anvisa. Além do negacionismo, temos
agora o ‘negócionismo’”, analisou o secretário-geral do Sindicato, Moisés Selerges.
“A sociedade não pode ficar quieta
diante de uma situação dessa, tem que
responder à altura, essa é uma agressão
ao povo brasileiro. Fico imaginando
aqueles que perderam uma pessoa querida, ouvindo uma notícia dessa. A CPI, o
parlamento e o judiciário
têm que cumprir o seu
papel. Está praticamente
escancarada a corrupção.
Junto a outros movimentos e com a sociedade
organizada, vamos mostrar a nossa indignação”,
completou.
Tráfico de influência
No início do mês, o
senador Rogério Carva-

lho (PT-SE), integrante da
CPI da Covid, apresentou
denúncia à PGR (Procuradoria-Geral da República)
contra Bolsonaro, por favorecer dois laboratórios
brasileiros fabricantes da
hidroxicloroquina. Em
abril do ano passado, Bolsonaro havia
telefonado para o primeiro-ministro da
Índia, fazendo um “apelo” pela liberação dos insumos para a fabricação dos
medicamentos sem eficácia comprovada
contra a Covid-19.

“Além do
negacionismo,
temos agora o
‘negócionismo’”

Corrupção muito maior
Nesta semana, a Comissão deve apreciar novos requerimentos de informação
e de convocação para realizar uma “devassa” no Ministério da Saúde. Os parlamentares devem ouvir novamente, agora
em sessão secreta, o servidor Luís Ricardo
Miranda, chefe da divisão de importação
do Ministério da Saúde.
Em entrevista ao jornal Folha de
S.Paulo, no último domingo, 27, seu
irmão, o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), disse que o esquema de
corrupção no Ministério da Saúde pode
ser “muito maior”. Seu irmão teria documentos que indicam operação “100%
fraudulenta” para a compra de testes de
Covid-19.
Vacina Convidecia
Além das suspeitas de irregularidades
na compra da Covaxin, também há indícios de corrupção na intenção de compra
da vacina chinesa Convidecia.
No mês passado, o Ministério da Saúde
assinou intenção de compra de 60 milhões de doses
desse imunizante, ao custo
de 17 dólares a dose. No
total, o contrato supera a
cifra dos R$ 5 bilhões. Essas
negociações envolveriam o
deputado federal Ricardo
Barros (PP-PR), os empresários Carlos Wizard e
Luciano Hang.
Com informações da
Rede Brasil Atual.

Documentos
indicam
operação “100%
fraudulenta”
para a compra
de testes de
Covid-19
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Metalpart

fotos: divulgação

Tribuna Esportiva

•

Sem o meia Angelo Araos,
suspenso por cartão amarelo,
o Corinthians deve escalar
Mateus Vital, em recuperação
de dores, para o clássico contra o São Paulo.

•

Com o treinador Crespo com
Covid-19, o auxiliar Juan
Branda comandou o São
Paulo e reforçou que a disputa
pelo Brasileirão é longa. “Faltam muitas rodadas.”

•

O Palmeiras anunciou as
renovações dos contratos de
Willian até o fim de 2022; Zé
Rafael e Raphael Veiga até
2024; Rony até dezembro
de 2025.

Trabalhadores na Metalpart e
na TTB aprovam propostas de PLR
Em assembleias, os trabalhadores na Metalpart e na
TTB, em Diadema, aprovaram
as propostas de PLR (Participação nos Lucros e Resultados).
Metalpart
Na Metalpart, a assembleia
foi na sexta-feira, dia 25. O
acordo será válido por três
anos, com reajuste da Campanha Salarial mais aumento real
a cada ano. A primeira proposta
tinha sido reprovada no dia 14.
O coordenador de área, Gilberto da Rocha, o Amendoim,
explicou que foram rodadas de
negociação difíceis.
“Chegamos a um acordo
que contemplou os trabalhadores. Agradecemos ao CSE,
companheiro Cleiton, e à organização dos trabalhadores. Sem
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS
TRABALHADORES NA EMPRESA
AUTOMETAL LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos
os trabalhadores na empresa AUTOMETAL LTDA., inscrita no CNPJ
sob o número 59.104.513/0001-95,
com endereço na Av. Fagundes de
Oliveira, 1650 - Piraporinha, Diadema - SP, 09950-300, a participarem
da Assembleia Específica, que será
realizada no dia 29 (vinte e nove) do
mês de junho de 2021 (terça-feira),
às 14:00. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências
da empresa, observará medidas de
prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5
metro entre os participantes e uso de
máscaras pelos mesmos. A ordem do
dia será: a) apresentação de proposta
referente a Participação nos Lucros e
Resultados da empresa; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho
Específico” e Aditivos; c) discussão
e deliberação sobre a contribuição
negocial como recurso essencial
para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da norma
coletiva que contemple os interesses
dos trabalhadores, sindicalizados ou
não, da empresa; d) outros assuntos
de interesse dos trabalhadores na
empresa. Diadema - SP, 25 de junho
de 2021. Wagner Firmino de Santana.
Presidente.

a união dos companheiros e das
companheiras, não teríamos
chegado e esse acordo de longo
prazo, que dá tranquilidade
tanto para os trabalhadores
quanto para a empresa poderem se programar”, afirmou.
Quem ficar sócio dos Metalúrgicos do ABC até o dia 15 de
julho ficará isento da contribuição negocial.
TTB
A assembleia na TTB foi
realizada no último dia 23.
O coordenador de área, João
Paulo Oliveira dos Santos,
contou que a empresa, inicialmente, colocou grandes
dificuldades para abrir as
negociações.
“Em conjunto com a mobilização dos trabalhadores

e após intensa “Só com mobilização o discurso da
negociação, foi
crise, apesar de
e união foi possível boa parte ter
possível chegar
a um acordo de
chegar ao acordo” passado pela
PLR”, destacou.
pandemia sem
A primeira parcela será maiores dificuldades. Tudo
paga em agosto e a segunda, para continuar seu sonho de
em março de 2022. Quem ficar retirar direitos e aumentar a
sócio do Sindicato até 30 de ju- exploração dos trabalhadores.
lho será isento da contribuição A nossa organização é impornegocial.
tante para frear os ataques e
“As empresas se aprovei- lutar por melhores condições
taram da pandemia para usar de trabalho”, defendeu.

ttb

