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TODOS CONTRA BOLSONARO E 
A FAVOR DO BRASIL
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Milhares de brasi-
leiros indignados 
com a condução 

desastrosa da economia e da 
pandemia saíram às ruas em 
diversas cidades do país, no 
último sábado, 3, para exigir 
o fim do governo Bolsonaro. 
Além do impeachment, os 
manifestantes pediram por 
vacinas contra a Covid-19, 
doença que já tirou a vida de 
mais de 524 mil pessoas no 
Brasil, e por auxílio emergencial no valor 
de R$ 600. 

Assim como no último ato, no dia 19 de 
junho, os Metalúrgicos do ABC fortalece-
ram a luta na Avenida Paulista. No carro de 
som, o secretário-geral do Sindicato, Moisés 
Selerges, saudou os profissionais da saúde, 
prestou solidariedade às famílias vitimadas 
pela Covid-19 e lembrou que, além de pedir 
a saída de Bolsonaro, também é preciso 
pedir a saída do presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira, que não coloca os 
pedidos de impeachment para serem vota-
dos e assim se torna cúmplice do governo.

“Não ficaremos quietos enquanto Bolso-
naro estiver em Brasília. O ato é contra este 
governo negacionista, contra Paulo Guedes 
e contra Arthur Lira que já recebeu mais 
de 120 pedidos de impeachment, inclusive 
o superpedido, e finge que não é com ele. 
O Lira começa a ser um fiador de tudo o 
que está acontecendo no país, inclusive das 
mortes”, declarou.  

O dirigente analisou que outras forças 
da sociedade organizada estão se juntando, 
convencidas de que é pre-
ciso urgentemente dar um 
basta no governo. 

“A tendência é cres-
cer cada vez mais e não 
só por vacinas e auxílio 
emergencial, a cada dia 
aparece algo a mais que 
criminaliza Bolsonaro. 
Temos que nos somar aos 
milhares que estão pedin-
do a saída deste governo 
irresponsável, corrupto e 
miliciano”. 

“O Sindicato vai estar 

presente na luta sempre bus-
cando o melhor para a classe 
trabalhadora e o melhor 
para a classe trabalhadora é 
não ser governada por uma 
pessoa irresponsável como 
Bolsonaro e seus milicia-
nos, seja com ou sem farda”, 
reforçou. 

Crime das ‘rachadinhas’ 
Ontem vieram à tona 

gravações inéditas de uma 
ex-cunhada de Bolsonaro que apontam o 
envolvimento direto do presidente no es-
quema criminoso de entrega de salários de 
assessores. As devoluções ilegais ocorreram 
na época em que ele exerceu mandatos de 
deputado federal (entre 1991 e 2018).

“Além de tudo isso, agora aparecem as 
denúncias de ‘rachadinha’, desde a época 
em que ele era deputado. Motivos não 
faltam para protestarmos. Também temos 
que cobrar do judiciário, do Supremo, da 
PGR (Procuradoria-Geral da República) a 
investigação para essas denúncias”. 

“O que está cada vez mais claro para 
população é que não dá para um país tão 
rico como o Brasil ser governado por um 
picareta. O Sindicato vai fazer o que for 
necessário para que o Brasil possa voltar 
a ser feliz, ter emprego, saúde e educação”, 
finalizou. 

No Brasil e no mundo
Em capitais brasileiras do Norte e Nor-

deste, como Recife e Belém, e cidades no 
interior de vários estados, como Caucaia 

(CE) e Ribeirão Preto (SP), 
manifestantes saíram as 
ruas na manhã de sábado 
para pedir o impeachment 
de Bolsonaro, comida no 
prato e vacina no braço. 

Além de atos no Brasil, 
protestos foram realizados 
em outros países. Mani-
festantes foram às praças 
em Freiburg e Berlim, na 
Alemanha; Cambridge, 
na Inglaterra; Genebra, 
na Suiça; Dublin, capital 
da Irlanda.
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“TEMOS QUE 
NOS SOMAR AOS 

MILHARES QUE 
ESTÃO PEDINDO 
A SAÍDA DESTE 

GOVERNO 
IRRESPONSÁVEL, 

CORRUPTO E 
MILICIANO”

“Lira começa 
a ser um 

fiador de tudo 
o que está 

acontecendo no 
país, inclusive 
das mortes”

“O melhor 
para a classe 

trabalhadora é 
não ser governada 
por uma pessoa 
irresponsável 

como Bolsonaro e 
seus milicianos”

Sindicato participa de ato 
em São Paulo que exige o 

impeachment de Bolsonaro. 
Manifestações ocorreram em 

mais de 300 cidades pelo Brasil 
e em outras partes do mundo

SÃO PAULO
SÃO PAULO

GOIÂNIA

PORTO ALEGRE

BELÉM

RECIFE

BRASÍLIA
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Brasileirão
Hoje – 19h30

Santos x Athletico-PR
Vila Belmiro

x

Os trabalhadores na Itaesbra estão convocados para reunião na quinta-feira, dia 8, na 
Regional Diadema (Av. Encarnação, 290, Piraporinha). Para os trabalhadores no 2º turno, o 
horário será às 12h30. Para quem é do 1º turno, às 15h. Na pauta, PLR e assuntos internos.

• O Santos não contará com 
Fernando Diniz na área téc-
nica nem com o lateral-direito 
Pará no jogo de hoje. Os dois 
receberam o 3º cartão ama-
relo e cumprem suspensão. 

• Sem Pará, Madson deve 
ser titular pela primeira vez 
com Diniz no Peixe e em sua 
função de origem. O jogador 
chegou a ser usado como 
zagueiro.

• A primeira atleta brasileira a 
embarcar para o Japão foi 
Ana Sátila, da canoagem 
slalom, no domingo. Os Jogos 
Olímpicos começam dia 23 
de julho. 

• As Olimpíadas podem ser 
realizadas sem público em 
40% das sessões. Com a 
Covid-19 em alta, o Comitê 
estuda reduzir a capacidade 
máxima de público de 10 mil 
para 5 mil. 
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Tribuna Esportiva

A CPI da pandemia no 
Senado ouve hoje, a partir das 
9h, o depoimento da fiscal de 
contratos no Ministério da Saú-
de Regina Célia Silva Oliveira, 
apontada pelo servidor Luis Ri-
cardo como quem autorizou a 
importação da vacina Covaxin, 
mesmo com irregularidades. 

Os senadores da Comissão 
devem votar hoje novos re-
querimentos pedindo a quebra 
de sigilos bancários, fiscais e 
telefônicos de pessoas ouvidas 
pela CPI. 

De acordo com a Agência 
Senado, estão na lista o deputa-
do Luis Miranda, o policial Luiz 
Paulo Domiguetti, que se apre-
sentou como intermediador de 
venda de vacinas e denunciou 
pedidos de propina no Minis-
tério da Saúde; e Cristiano Al-
berto Carvalho, CEO da Davati 
Medical Supply, empresa ligada 
a essa negociação.

Próximos passos
Amanhã a previsão da CPI é 

ouvir o ex-diretor de Logística 
do Ministério da Saúde Rober-
to Ferreira Dias, acusado por 
Dominguetti de cobrar propina 

CPI da pandemia investiga suspeitas 
de corrupção na compra de vacinas

Reunião com os 
trabalhadores na Itaesbra

Comissão retoma 
depoimentos hoje 
e vota pedidos de 
quebra de sigilo 

de envolvidos

de US$ 1 por dose, 
em negociação 
para aquisição de 
400 milhões de va-
cinas inexistentes 
da AstraZeneca. 
Dias também foi 
mencionado pelos 
irmãos Miranda como sendo 
um dos que pressionaram Luis 
Ricardo pela importação de 20 
milhões de doses da Covaxin 
sob contrato irregular.

Para quinta-feira está pre-
visto ouvir Carolina Palhares 
Lima, diretora de Integridade 
do Ministério da Saúde, que en-

viou ao TCU (Tri-
bunal de Contas da 
União) a informa-
ção sobre irregula-
ridades na compra 
de kits de reagentes 
e insumos utiliza-
dos em testes de 

Covid-19. Na sexta-feira, deverá 
ser a vez do depoimento reser-
vado do ex-governador do Rio 
Wilson Witzel. 

524 mil mortes
O Brasil registrou 524.475 

vidas perdidas para a Covid-19, 
com média móvel de 1.562 

mortes por dia em uma sema-
na. A variação foi de -24% em 
duas semanas. O total de casos 
chegou a 18.766.280, com mé-
dia diária de 49.881 na semana 
e variação de -32% em 14 dias. 

A vacinação no país está em 
12,79% de pessoas imunizadas 
(receberam as duas doses ou a 
vacina de dose única), cerca 
de 27 milhões de pessoas. Re-
ceberam ao menos uma dose 
76,3 milhões, o equivalente 
a 36,07% da população. Os 
dados são do consórcio de 
veículos de imprensa. 

O Estado de São Paulo tota-
lizou 129.675 óbitos e 3.790.090 
pessoas infectadas. A ocupação 
dos leitos de UTI está em 65,8% 
na Região Metropolitana, de 
acordo com a Fundação Seade. 

O ABC registrou total de 
9.051 pessoas mortas e 223.672 
infectadas. A média móvel em 
uma semana foi de 23 óbitos 
por dia, com variação de -35,1% 
em duas semanas. A média de 
casos foi de 1.109 por dia, varia-
ção de 40,2% em duas semanas, 
de acordo com a ABC Dados. 

Com informações da Rede 
Brasil Atual.


