
ZAP DO SINDICATO
11 97407-3791

Nº 4784
SEXTA-FEIRA
2/JUL/2021
SMABC.ORG.BR

Página 3

Confira o editorial sobre a 
situação no país e as mais 

de 518 mil mortes pela 
Covid-19. Expresse sua 

indignação no ato de amanhã, 
nas redes ou nas ruas.

NÃO ERA NEGACIONISMO, 
ERA ‘NEGOCIONISMO’
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Protestos de sapateiros
Após uma trabalhadora 
urinar nas calças, por ser 
impedida pela empresa de 
ir ao banheiro, a Calçados 
Zenglein (RS) suspendeu a 
produção por 3 dias. 

Terras indígenas
O STF adiou para agosto o 
julgamento do "marco tem-
poral", tese defendida por re-
presentantes do agronegócio 
para limitar a demarcação 
de terras indígenas.

Abandono
Pelo menos 12 pessoas mor-
reram na última semana em 
meio à onda de frio na cida-
de de São Paulo, segundo 
Movimento Estadual da Po-
pulação em Situação de Rua.

Impediu exoneração
Pazuello tentou demitir sus-
peito de pedir propina em 
2020, mas Bolsonaro man-
teve o diretor por pressão 
política, que teria partido de 
Davi Alcolumbre.

fotos: divulgação

pedro frança/agência senado

Notas e recadosDOMINGUETTI REAFIRMA PEDIDO DE PROPINA DO MINISTÉRIO; 
DEPOIMENTO É VISTO COMO TÁTICA DO GOVERNO NA CPI DA COVID

A participação do policial 
militar Luiz Paulo Dominguetti 
Pereira, que se apresenta como 
representante da empresa Dava-
ti Medical Supply, foi vista como 
plantada pelo governo Bolso-
naro na CPI da Covid, ontem. 
Durante seu depoimento, ele 
tentou atribuir a intermediação 
da compra de vacinas ao depu-
tado Luis Miranda (DEM-DF), 
mas foi desmentido.

Dominguetti foi convocado 
à CPI da Covid após afirmar 
que o Ministério da Saúde pediu 
propina de US$ 1 para acertar a 
compra da vacina AstraZeneca. 
Ele confirmou o caso na oitiva e 
atribuiu o crime ao ex-diretor de 
logística do Ministério da Saúde 
Roberto Ferreira Dias. 

Entretanto, apresentou um 
áudio contra Miranda, que re-
velou, na última sexta-feira, 25, 
outra denúncia de um suposto 
esquema de corrupção no go-
verno Bolsonaro na compra da 
Covaxin, com possível prática 
de prevaricação por parte do 
presidente.

O deputado Luis Miranda 

Vários países injetaram 
bilhões de dólares para mo-
vimentar a economia como 
alternativa para superação 
da crise econômica causada 
pandemia da Covid-19. No 
caso dos Estados Unidos, 
o governo Biden injetará 2 
trilhões de dólares em 8 anos. 

Além do reforço à vaci-
nação, serão destinados re-
cursos para desempregados, 
complementação salarial 
para trabalhadores afastados, 
financiamento de pequenas 
e médias empresas, requa-
lificação profissional, além 
de infraestrutura e inovação 

tecnológica voltados para 
estruturar uma economia 
de baixo carbono ou energia 
limpa, como eletrificação vei-
cular, energia solar e eólica. 

O governo brasileiro, ao 
contrário, parece ser domina-
do pelo receituário neoliberal 
como uma seita fundamenta-
lista defendida a ferro e fogo 
como solução para todos os 
problemas do país. 

Além de todo o desastre na 
condução da crise sanitária, o 
governo continua impondo 
uma agenda que agrava ain-
da mais o flagelo do povo. A 
reforma Trabalhista que era 

anunciada como a solução 
para o desemprego tinha o 
nítido objetivo de reduzir o 
custo do trabalho. 

A continuidade das priva-
tizações de empresas estatais 
se dá num momento em que 
nenhum país quer vender 
seus ativos em função da 
crise mundial. 

O governo assiste passi-
vamente o processo de de-
sindustrialização precoce 
sem nenhum sinal de adoção 
de uma política industrial 
que estanque esse processo 
e aponte para investimentos 
em inovação e reconversão 

industrial. Ao contrário, usa o 
velho mantra liberal de abrir 
nosso mercado aos produtos 
importados para forçar a nos-
sa competividade. Receita que 
nunca deu certo no Brasil e só 
gerou fechamento de fábricas 
e destruição de empregos. 

Estamos num momento 
chave em que precisamos 
estancar a destruição e co-
locar as rédeas da política 
economia a serviço do povo 
brasileiro. Para isso, todo 
o nosso esforço deverá ser 
mobilizado para mudarmos 
o cenário político no futuro 
próximo. 

O FUNDAMENTALISMO NEOLIBERAL QUE DESTRÓI O PAÍS 
E FLAGELA O POVO BRASILEIRO

Comente este artigo. Envie um e-mail para formacao@smabc.org.br | Departamento de Formação

desmentiu a versão de Do-
minguetti e disse que o áudio 
tratava da venda de luvas. A 
informação foi confirmada por 
outro representante da Davati 
Medical, Cristiano Alberto 
Carvalho, ao jornal O Globo. 

Relator da CPI, o senador 
Renan Calheiros (MDB-AL) 
pediu a apreensão do celular do 
empresário. O aparelho telefôni-
co foi encaminhado para perícia. 

Senadores da base governis-
ta, inclusive Flavio Bolsonaro 

(Patriota-SP) defenderam o 
depoimento de Dominguetti 
que, em tese, seria ruim ao pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Quem é Dominguetti?
Cabo da Polícia Militar de 

Minas Gerais, ele trabalhou no 
gabinete militar do governador 
Romeu Zema (Novo), mas fi-
cou na função apenas 15 meses, 
entre 7 de agosto de 2019 e 5 de 
novembro de 2020.

A Davati Medical Supply 

informou que Dominguetti é 
um "vendedor autônomo", sem 
vínculo empregatício com a 
empresa, e negou ter convênio 
para venda da AstraZeneca. 
Também por meio de nota, a 
AstraZeneca afirmou que não 
tem um intermediário no Bra-
sil. O cabo disse à Folha que a 
empresa só não fechou negócio 
porque não concordou em pa-
gar propina. 

 Com informações da Rede 
Brasil Atual e da CUT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa TECNOMEC INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

05.066.952/0001-21, com endereço na R. Blindex, 98 - Piraporinha, Diadema - SP, 09950-080, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 06 (seis) do mês de julho 
de 2021 (terça-feira), às 09:00. 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, 01 de julho de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”
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São várias as razões pelas quais o ato que 
acontecerá no próximo dia 3 toma uma 
importância essencial na vida democrá-

tica deste país. Nós já havíamos denunciado e 
estamos denunciado desde que este governo 
tomou posse, seu caráter antidemocrático, 
seu pouco apreço pelas instituições, pela po-
pulação e pelo direito à diversidade da nossa 
sociedade.

Ações expressadas por um presidente 
que passou sua carreira política toda dando 
demonstrações de intolerância em relação às 
questões de identidade de gênero, aos negros 
e às pessoas mais carentes.

Não é surpresa para nós que este governo, no momento em que o 
Brasil mais precisa de uma liderança forte que conduza a população 
diante da pandemia, aja com insensibilidade, sem empatia e com quase 
o que se pode chamar de psicopatia. 

O que falta para determinar isso é apenas um diagnóstico médico 
sobre o caráter psicopata que Bolsonaro demonstra na falta de zelo em 
relação às mais de 518 mil famílias que perderam um ente querido. 
Mortes essas que poderiam ser evitadas se o governo tivesse cuidado e 
empatia com o povo que ele foi eleito para cuidar. 

É óbvio que ainda estamos atravessando um momento muito crítico 
dessa pandemia e não podemos esmorecer no combate ao contágio. O 
que precisamos é nos engajar e militar ainda mais, porque razões não 
faltam, são mais de 130 pedidos de impeachment protocolados que estão 
engavetados na presidência da Câmara dos Deputados.  

Agora temos o superpedido de impeachment que traz elementos dos 
demais junto aos atos de corrupção. Como se não bastasse o desleixo em 
relação à compra de vacina, o negacionismo que virou ‘negocionismo’, 
agora assistimos a várias denúncias da utilização de compra dessas vacinas 
como métodos para corrupção em benefício próprio, seja lá de quem for 
nas esferas do governo federal. 

Gostaríamos de convocar toda a categoria para estar presente neste 
ato, mas respeitamos a decisão individual daqueles companheiros e com-
panheiras que queiram se preservar porque ainda não se sentem seguros 

e protegidos contra o vírus. O Sindicato tem a 
responsabilidade de cuidar das pessoas. 

Aquelas que se sentirem à vontade, seguras, 
temos a obrigação de, de alguma forma, expres-
sar nossa indignação nas várias possibilidades 
de militância amanhã, dia 3. O Sindicato tem 
que tratar com cuidado e responsabilidade, a 
mesma quem vem cuidando da categoria desde 
que esse vírus chegou ao nosso país.

Sorte a todos nós, se cuidem, pois se cuidan-
do vocês estão protegendo aqueles que vocês 
mais amam. 

“518 mil mortes 
poderiam ser 
evitadas se o 
governo tivesse 
cuidado e 
empatia com 
o povo que ele 
foi eleito para 
cuidar”

“Respeitamos 
a decisão 

individual dos 
que queiram se 

preservar porque 
ainda não se 

sentem seguros 
e protegidos”

#3J: Amanhã tem ato Fora 
Bolsonaro. Concentração em 
SP será na Avenida Paulista, 

em frente ao Masp, às 15h

NÃO ERA NEGACIONISMO, 
ERA ‘NEGOCIONISMO’
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• O Santos usa a cautela 
para que o zagueiro Car-
los Sánchez, recuperado 
de lesão no joelho após 
nove meses fora, volte a 
ser titular. O uruguaio tem 
36 anos.  

• Sem contratações, o Co-
rinthians enxugou o elenco 
com 14 saídas desde o 
começo do ano. Em 15 
dias, deixaram o clube 
Camacho, Bruno Méndez, 
Ramiro, Otero e Jemerson. 
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Tribuna Esportiva

Brasileirão
Amanhã – 19h

América-MG x Santos
Belo Horizonte (MG)

Amanhã – 21h

Corinthians x Internacional
Neo Química Arena

Domingo – 16h

Sport x Palmeiras
Recife (PE)

Domingo – 18h15

São Paulo x Bragantino
Morumbi

x

x

x

x

Todo homem na vida tem seu preço,
Todo ser corrompido infringe norma;
Todo rosto bonito se transforma,
Toda glória requer um bom começo.
Toda ordem de um mestre eu reconheço,
Toda fala de um justo eu avalio;
Toda vez que aparece um desafio
Penso um pouco, pondero, ergo a cabeça,
E antes que meu amor aqui me esqueça
Corro, danço, versejo, canto e rio.

É besteira você vir me dizer
Que eu preciso ser crente ou ser ateu,
Que fulano ou beltrano enriqueceu
Ou qual livro que eu compre para ler.
Não me mostre o caminho a percorrer,
Qual a roupa que eu tenho que vestir,
Qual o filme que eu tenho que assistir,
Que eu não goste do que você censura...
Se esta vida for mesmo uma aventura
A mim cabe escolher por onde ir.

(estrofes)

Moreira de 
Acopiara é 

o nome artístico de 
Manoel Moreira 

Junior. Poeta, 
dramaturgo e 

compositor, nasceu 
em 1961, em 

Acopiara (CE). 
Mora em Diadema 

desde 1984. 
Publicou mais de 

200 folhetos de 
cordel e 26 livros, 

sendo os mais 
recentes "O drama 
de um refugiado", 
"O que é Cultura 

Popular?", "Cordel 
e Sustentabilidade" 

e "Atitudes que 
Constroem".

MPB
Festival Palco Virtual 
Os artistas Pereira da Viola, Marcelo Jeneci e Margareth 
Menezes preparam um rico repertório para este fim de 
semana com muita diversidade de sons. As apresentações 
duram 60 minutos e acontecem hoje e amanhã, às 20h, e 
domingo, às 19h. Para assistir, é preciso reservar ingresso 
gratuito no sympla.com.br.

Choro e Jazz
Intercâmbio entre Brasil e New Orleans
A 7ª edição do Festival MPBJazz faz uma edição especial 
em formato virtual, nesta sexta e sábado, com intercâmbio 
entre grandes artistas de Natal (Brasil) e de New Orleans 
(EUA). A programação tem transmissão pelo YouTube da 
Green Point Produções, sempre às 20h. Para saber detalhes 
da programação, acesse o Instagram @mpbjazzrn.

Exposições
Projeto Consciências Negras 
Com esse projeto é possível aprender muito sobre cul-
tura afro-brasileira sem sair de casa. Desenvolvido pelo 
Google Arts & Culture em parceria com 15 instituições, 
permite visitar 31 exposições virtuais, 13 dessas mostras 
são inéditas. Para fazer esse tour, acesse o link: https://
bit.ly/3xcQGNN. 

Poesia do 
ABC


