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ALÉM DO
NEGACIONISMO,
A PROPINA
Brasil ultrapassa 516 mil
vidas perdidas enquanto
governo tenta lucrar com
a compra de vacinas. “É
pura ganância e falta de
humanidade”
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Notas e recados

CPI DA COVID:
CARLOS
WIZARD FICA
EM SILÊNCIO
DURANTE
DEPOIMENTO
O empresário Carlos Wizard utilizou o habeas corpus
concedido pelo ministro do
STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso e se
negou a responder questionamentos dos senadores durante
depoimento à CPI da Covid,
ontem. Ele é suspeito de integrar o “gabinete paralelo” de
aconselhamento a Bolsonaro
na falta de enfrentamento à
pandemia.
Em suas alegações iniciais,
Wizard negou participação no
gabinete e afirmou nunca ter se
encontrado privadamente com

Bolsonaro. Antes disso, apelou
para dramas familiares para
justificar a sua permanência
nos Estados Unidos, ignorando
a convocação da CPI.
Indícios
Segundo informações preliminares, os empresários Carlos Wizard e Luciano Hang
estariam apoiando a compra
de 30 milhões de doses da Covidencia, cada uma a US$ 17
dólares, a mais cara entre todos
os imunizantes.
Apesar dessas alegações,
Wizard foi confrontado por

vídeos apresentados pelo senador Renan Calheiros, relator da
CPI, que demonstram pressões
pela liberação da aquisição de
vacinas pela iniciativa privada.
Bem como a sua participação
no chamado “gabinete paralelo”,
sugerindo a compra em larga
escala de medicamentos ineficazes contra a Covid-19.
Agenda
O representante da empresa
Davati Medical Supply, Luiz
Paulo Dominguetti Pereira,
tem depoimento marcado para
amanhã. Também foram con-

vocados para depor Roberto
Ferreira Dias, que será ouvido
na quarta-feira, 7, e Ricardo
Barros, na quinta-feira, 8.
A CPI também aprovou
requerimento de convocação
do tenente-coronel do Exército Marcelo Blanco, que foi
assessor no departamento de
logística do Ministério da Saúde
na gestão de Roberto Ferreira
Dias. Blanco participou da
reunião no restaurante Vasco,
quando Dias pediu propina,
segundo Dominguetti Pereira.
Com informações da Rede
Brasil Atual e da CUT.

BRASIL ULTRAPASSA 516 MIL MORTES PELA COVID-19
O Brasil registrou 516.119
pessoas mortas pela Covid-19,
sendo 1.917 em 24h. A média
móvel em uma semana foi de
1.603 mortes por dia, variação
de -20% em duas semanas.
O total de casos chegou a
18.512.126, com 64.706 registros em 24h. A média móvel
foi de 65.070, variação de -10%.
Os dados são do consórcio de
veículos de imprensa.
O Brasil é o 2º país com mais
mortes no mundo, atrás apenas
dos Estados Unidos (599.089).
Em casos, o Brasil é o 3º, atrás
de EUA e Índia (33,3 milhões e
30,3 milhões).
O Estado de SP foi responsável por 127.681 mortes
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Desemprego recorde
A taxa de desemprego no
Brasil chegou a 14,7%, nível
recorde no país. Entre fevereiro e abril, número de desempregados totalizou 14,8
milhões, diz IBGE.

Desemprego de longa duração
O Brasil registrou aumento
de desemprego de longa duração entre homens, negros
e trabalhadores com 30 anos
ou mais, segundo a consultoria IDados.

Demissões em estatais
As 5 maiores estatais brasileiras, Banco do Brasil,
Correios, Caixa, Petrobras e
Eletrobras demitiram 25% dos
trabalhadores desde 2015,
totalizando 111 mil.

e 3.727.348 casos, de
acordo com a Fundação Seade.
ABC
O AB C registrou 8.960 mortes
e 220.453 casos. A
média móvel foi de
26 óbitos por dia,
variação de -32,1%
em duas semanas. A
média de casos foi de
1.141 por dia, variação de +41,3%, segundo a ABC Dados.
O total de doses da
vacina é de 1.494.612.
Estão totalmente imunizadas
12,4% das pessoas do ABC.

Auxílio emergencial
A Caixa Econômica conclui
ontem o pagamento da 3ª
parcela do auxílio emergencial, para trabalhadores
nascidos em novembro e
dezembro.

A ocupação dos leitos de
UTI na região está em 65,3%,

de acordo com o Consórcio
Intermunicipal Grande ABC.
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ENQUANTO POVO MORRE, GOVERNO PEDE PROPINA
PARA COMPRAR VACINA CONTRA COVID-19
Denúncias apontam que Ministério da Saúde cobrou propina de 1 dólar por
dose para fechar a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca

A

s denúncias de cobrança de propina para compra
de vacina envolvendo o governo Bolsonaro deixam claro o desprezo desses que hoje ocupam o
poder pelo povo brasileiro. As últimas evidências apontam
que, enquanto milhares de pessoas morriam por falta de
vacina, o governo tentava tirar vantagem financeira da
compra de imunizantes e recusava vacinas aprovadas pela
Anvisa por não conseguir barganhar.
“Desde que assumiu, o atual
governo trata os brasileiros com
“Quando a
descaso e irresponsabilidade,
na pandemia conseguiu piorar
população
ainda mais essa relação. São deprecisava da
núncias como essas que deixam
claro o falso moralismo, falsas
vacina, esses
promessas e mentiras sobre o
que ocupam
fim da corrupção. Fica evidente
que parte do povo, os eleitores
o poder
iludidos de Bolsonaro, foram
deixaram
enganados”, avaliou o diretor
brasileiros
executivo do Sindicato, Carlos
Caramelo.
morrer por
O dirigente lembrou que
a população foi abandonada pura ganância
quando mais precisou, ficando
e falta de
entregue à própria sorte sem
humanidade”
medidas de enfrentamento à
pandemia, enquanto, dentro do
Ministério da Saúde, se operava um crime de corrupção.
“No momento em que a população mais precisou, com
os índices de desemprego batendo recorde, com diminuição do papel do Estado, com virada de costas para os
servidores públicos, com o abandono do SUS e quando a
população precisava da vacina para ter vida, esses que hoje
ocupam o poder deixaram brasileiros morrer sem vacina
por pura ganância e falta de humanidade”, reiterou.

ENTENDA O CASO
Denúncia de propina 1
“Aí depois nós tentamos por outras vias,
Em entrevista exclusiva publicada no jornal tentamos conversar com o Élcio Franco (exFolha de S. Paulo na última terça-feira, 29, Luiz -secretário-executivo da Saúde), explicamos
Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta para ele a situação também, não adiantou nada.
como representante da empresa Davati Medical Ninguém queria vacina”, disse Dominguetti à
Supply, afirmou que o diretor de Logística do Folha.
Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias,
indicado para o cargo pelo deputado Ricardo Denúncia de propina 2
Barros (PP-SC), que agora nega a indicação,
Em reportagem exclusiva, a Revista Crusoé
cobrou propina de 1 dólar por
afirmou que, após avisar Bolsodose para fechar a compra de
naro sobre as irregularidades na
400 milhões de doses da vacina “Fica evidente compra da Covaxim, o deputado
AstraZeneca.
Luís Miranda teria recebido uma
que parte
De acordo com Dominguetti
oferta de propina para não atrado povo, os palhar a negociação.
Pereira, o pedido de propina
aconteceu em um shopping de
De acordo com a reportagem,
eleitores
Brasília, em 25 de fevereiro. Cada
o deputado chegou a participar
iludidos de de uma reunião com Silvio Asdose do imunizante, pela oferta
feita naquele momento, custaria
sis, lobista ligado ao deputado
Bolsonaro,
3,5 dólares (sem considerar a
Ricardo Barros. Na ocasião, teria
foram
propina).
recebido uma oferta milionáenganados” ria para que ele e o irmão não
No jantar em que se desenrolou a proposta, estavam presentes,
atrapalhassem as negociações
além do representante da Davati e de Roberto envolvendo a compra da Covaxin, mas não
Dias, “um militar do Exército e um empresário se falou em valores.
lá de Brasília”, segundo o relato feito ao jornal.
Cerca de um mês depois deste primeiro
Um dia depois do encontro, Dominguetti encontro, o deputado Miranda participou de
afirma que teve uma agenda oficial com Rober- uma nova reunião, no mesmo local, com Assis.
to Dias no Ministério da Saúde. Por não haver Desta vez, Barros esteve presente. Uma nova
o pagamento da propina solicitada, o negócio oferta de propina foi feita: cerca de R$ 1 milhão
com o Ministério da Saúde teria sido encerrado. pela “parceria” no negócio.
Dias foi exonerado após as denúncias.
Com informações da CUT.
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TRABALHADORES NA AUTOMETAL
APROVAM PLR POR DOIS ANOS
Os trabalhadores na Autometal, em Diadema, aprovaram
em assembleia na tarde de terça-feira, dia 29, a proposta de
PLR (Participação nos Lucros
e Resultados) válida por dois
anos negociada pelo Sindicato
com a empresa.
O coordenador de área e
CSE na Autometal, Gilberto
da Rocha, o Amendoim, contou que a negociação foi difícil
e demorada, já que a fábrica
demonstrou muita resistência
por conta da paralisação de
montadoras.
“Conseguimos avançar bastante em relação ao valor do
ano passado, já que tínhamos
deixado acordado que a referência na negociação seria o
valor de 2019”, lembrou.
“Conquistamos o acordo
por dois anos, o que entende-

fotos: divulgação

Tribuna Esportiva
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mos ser interessante por dar
mais tranquilidade aos trabalhadores e à própria empresa. O

valor de 2022 será “É primordial a Autometal, Adelmo
reajustado pelo ínGonçalves da Silva,
organização
dos
dice da data-base
reforçou a importrabalhadores, tância da unidade
na Campanha Salarial”, explicou.
dos trabalhadores
é isso que
O pagamento
e de um sindicato
proporcionou
será em duas parceforte para conquislas, julho e feverei- chegar ao acordo” tar avanços.
ro, para as PLRs de
“É primordial
2021 e 2022. Quem ficar sócio a mobilização e a organização
do Sindicato até o próximo dia dos trabalhadores, é isso que
15 de julho será isento da con- proporcionou chegar a um
tribuição negocial.
acordo de dois anos e com um
valor muito acima do que a
Sindicato forte
fábrica propôs inicialmente”,
O coordenador do CSE na disse.

•

O Palmeiras vai tentar
antecipar as inscrições
de Dudu, Borja e Pedrão
p ar a antes de 1 º de
agosto para que joguem
as oitavas de final da
Libertadores.

•

O goleiro Vladimir e o
Santos rescindiram contrato depois de 14 anos.
Era o jogador com mais
tempo de casa. Pelo time
principal, jogou 72 partidas e sofreu 78 gols.

•

A demolição do tobogã
do Pacaembu, símbolo
do estádio, deverá durar
de três a quatro meses.
A concessionária quer
um edifício com centro
de convenções no lugar.

•

No Brasileirão feminino,
os confrontos das quartas
de final começam em 15
de agosto. Os jogos serão
de ida e volta e o time
melhor classificado joga
a 2ª partida em casa.

•

Atletas lactantes foram
autorizadas a levar seus
filhos às Olimpíadas
após desabafo da jogadora de basquete canadense Kim Gaucher,
forçada a escolher ser
atleta ou mãe.

