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Em live com Wagnão, o 
ex-deputado federal Jean 
Wyllys detalhou como os 

grupos de extrema direita 
atuam para propagar ódio 

e fake news 

ASSEMBLEIA GERAL DA CATEGORIA
Dia 17 de julho, às 10h, online – O link será divulgado na Tribuna



Obrigados a conviver com 
duas doenças terríveis, Covid-19 
e Bolsonarismo, que há dois 
anos vem matando o povo, os 
brasileiros se encontram, agora, 
frente a um novo desafio: a des-
coberta de uma nova variante 
da Covid, chamada de DELTA 
PLUS, ou simplesmente, Delta.

Anunciada há alguns dias 
pelo Ministério da Saúde da 
Índia, a nova linhagem surgiu 
em abril deste ano e tornou-se 
a cepa de maior preocupação 

no país. 
Para além das fronteiras da 

Índia, a variante já se espalhou 
por vários países, entre eles o 
Brasil. Já temos dois casos com-
provados no Rio de Janeiro e um 
em São Paulo. No Reino Unido, 
90% dos casos atuais são desta 
nova cepa e tem preocupado as 
autoridades sanitárias. 

A Organização Mundial da 
Saúde acredita que a variante é 
muito mais transmissível que as 
outras mutações do coronavírus 

já identificadas e tem potencial 
para se tornar dominante no 
mundo nos próximos meses.

Os cientistas ingleses dizem 
que os sintomas mais comuns 
da Covid pela variante Delta 
são as dores de cabeça, seguidos 
por dor de garganta, nariz escor-
rendo e febre. As ocorrências 
de tosse ou perda de paladar e 
olfato não são tão pronunciadas. 

Pelo fato de os sintomas da 
variante Delta serem muito 
semelhantes aos de um resfria-

do comum, as autoridades de 
saúde estão preocupadas com 
a possibilidade de a população 
pensar que contraiu um simples 
resfriado e não atentar para o 
fato de poder espalhar o vírus 
para outras pessoas. 

As autoridades dizem que 
pessoas com duas doses de va-
cinas contra o coronavírus têm 
menos chances de serem hos-
pitalizadas e que as vacinas são 
eficazes contra a variante Delta.
CONTINUE SE CUIDANDO.

VARIANTE DELTA 
DA COVID E 

BOLSONARISMO
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Sem conexão
Bolsonaro recorreu ao STF 
para não oferecer conexão à 
internet a alunos e professores 
de escolas públicas. Repasse 
é de R$ 3,5 bi a estados e 
municípios. 

Crime em Brumadinho
A Vale se recusa a pagar 
indenização pelos trabalha-
dores mortos em Brumadinho. 
Valor de R$ 1 milhão por 
dano moral foi decidido pela 
Justiça. 

Por conta própria
Metade dos trabalhadores 
por conta própria tinha renda 
inferior a R$ 1 mil antes da 
pandemia, aponta estudo do 
IBGE, 48% dos profissionais 
autônomos.

Planos de saúde
Lira mandou a Câmara come-
çar a discutir mudanças nos 
planos de saúde. Empresários 
querem mais liberdade para 
aumentar mensalidades e 
encolher coberturas. 

fotos: divulgação

Notas e recados

CPI: EX-DIRETOR 
NEGA NEGOCIAÇÃO 

DE VACINAS E 
TEM PRISÃO 

DECRETADA POR 
MENTIR

Os trabalhadores na Itaesbra estão convocados para reunião hoje 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.

Reunião com os trabalhadores na Itaesbra 

O ex-diretor do Departamento de 
Logística do Ministério da Saúde Roberto 
Ferreira Dias, em depoimento à CPI da 
Pandemia ontem, confirmou que se reuniu 
oficialmente com o reverendo Amilton 
Gomes de Paula para tratar de uma oferta 
de 400 milhões de vacinas da AstraZeneca. 
Porém, negou a negociação de vacinas, 
assim como fez no caso do representante 
da Davati Medical Suply, Luiz Paulo Do-
minguetti.

Por constatar que o depoente mentiu 
diversas vezes durante a sessão, o presidente 
da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), 
determinou a detenção de Roberto Dias 
no fim da tarde. 

“Ele vai ser recolhido agora pela polícia 

do Senado. Ele está mentindo desde a 
manhã, dei chance para ele o tempo todo. 
Pedi por favor, pedi várias vezes. E tem 
coisas que não dá, os áudios que temos do 
Dominguetti são claros”, afirmou.

“Incidental”
Dias disse mais cedo que não marcou 

encontro com o suposto representante 
da Precisa Medicamentos e que o jantar 
ocorrido em um shopping de Brasília foi 
“incidental”. 

Relatou ter marcado um chope com um 
amigo, quando o coronel Marcelo Blanco, 
que também trabalhou no Ministério, 
acompanhado de Dominguetti. Foi nessa 
ocasião que teria ocorrido o pedido da 

suposta propina, o que Dias negou.
Nos dois casos, Dias alegou que se 

tratava apenas de confirmar a “existên-
cia” das supostas doses ofertadas e que as 
conversas não evoluíram, já que nenhum 
dos dois possuía carta de representação do 
fabricante.

527 mil mortes
O Brasil registrou 527.016 vidas perdi-

das para a Covid-19, com média móvel de 
1.557 mortes por dia na última semana, va-
riação de -19% em duas semanas. O total de 
casos chegou a 18.854.806, com média de 
48.954 por dia, variação de -37%. Os dados 
são do consórcio de veículos de imprensa. 

Com informações da Rede Brasil Atual.



Desinformação, fake news e ódio 
nas redes sociais foi o tema da 
conversa entre o presidente do 

Sindicato, Wagner Santana, o Wagnão, 
e o ex-deputado federal, Jean Wyllys, na 
live transmitida pelas redes sociais do 
Sindicato e da TVT na terça-feira, dia 6. 

Jean, que vive na Espanha, teve que 
abrir mão do seu terceiro mandato e 
deixar o Brasil em 2019 porque vinha 
sofrendo intensas ameaças de morte 
pelo seu posicionamento político. Hoje 
ele se dedica à carreira acadêmica e sua 
tese de doutorado em andamento trata 
justamente do fenômeno da desinfor-
mação na relação entre fake news e 
discursos de ódio. 

Confira os principais pontos do 
debate. A íntegra está disponível nas 
redes sociais. 

Pandemia e desinfor-
mação

O ex-deputado iniciou 
sua argumentação citando 
a má gestão da pandemia e 
a forma como ela foi instru-
mentalizada pelo governo 
Bolsonaro com base na 
desinformação. 

“O governo não só 
decidiu deliberadamente 
apostar na imunidade de 
rebanho, o que já seria uma 
aposta terrível, como tam-

bém, conforme a CPI vem mostrando de 
maneira mais clara, sabotou as medidas 
sanitárias e produziu desinformação em 
relação à Covid-19. Quando falamos em 
genocídio, temos que pensar em toda a 
desinformação programada e perpetra-
da pelo governo”. 

Discurso de ódio 
Questionado por Wagnão, Jean tam-

bém lembrou as ameaças sofridas que 
o fizeram deixar o mandato e o Brasil. 

“Não havia escolha para mim, estava 
sob ameaça, eu e minha família. As ame-
aças contra mim são muito anteriores ao 
assassinato de Marielle. Fiz 17 denúncias 
à Polícia Federal. A minha única pos-
sibilidade de continuar vivo e atuando 
era o exílio”. 

Jean lembrou das duas grandes 
mentiras que ajudaram 
Bolsonaro a se eleger, a 
mamadeira de piroca e o kit 
gay e destacou que o ódio 
foi fundamental para levar 
Bolsonaro ao poder. 

Poder da comunicação 
O ex-parlamentar fez 

críticas à esquerda, tanto 
em relação à falta de defesa 
no seu caso, à dificuldade 
de se posicionar diante de 
assuntos que tratam de 
questões de gênero e por 

não dar a atenção neces-
sária aos novos meios de 
comunicação, deixando 
que eles fossem ocupados 
pela extrema direita. 

“Quem acabou ven-
do essa tecnologia como 
potente foram os grupos 
de extrema direita, finan-
ciados por quem, ainda 
estamos por descobrir. 
Articulados, deram o golpe 
de 2016, o que não aconteceria sem esse 
trabalho de desinformação nas mídias 
sociais”.  

Cada um na sua bolha
Como acadêmico, Jean fez uma deta-

lhada explicação sobre como a internet 
permite hoje identificar o padrão de 
consumo das pessoas para oferecer pro-
dutos, mas não só, também informações 
que se ajustem à forma de pensar. 

“Essa inteligência entende politi-
camente quem você é e começa a lhe 
oferecer perfis parecidos te prendendo 
numa bolha”. 

Ainda segundo ele, o software tam-
bém encontra uma área em que as 
pessoas não se identificam nem com a 
direita e nem com a esquerda e é nesses 
perfis que o ódio é estimulado. E deu 
um exemplo:

“Uma das maneiras que a extrema 
direita encontrou foi criar perfis sobre 

animais, um belo dia esse 
perfil começa a publicar 
fake news, as pessoas 
que estão ali já são uma 
comunidade de afeto, é 
difícil contestar, então 
essas publicações são to-
madas de imediato como 
verdadeiras”. 

Confirmar 
preconceitos 

Jean reforçou que essas mentiras 
servem para confirmar preconceitos. “As 
pessoas não se sentem constrangidas de 
expressar opinião na internet porque es-
tão cada vez mais fortalecidas com quem 
pensa como ela, portanto, fortalecendo 
visões de mundo iguais”. 

Wagnão perguntou como se proteger 
disso sem haver censura. 

“Existe um mundo que está em 
ruínas e um em construção, esse em 
construção está pensando formas de 
recompor o que chamamos mundo 
comum e no mundo comum as pessoas 
tem que ter responsabilidade pelos seus 
atos”.

“A democracia é o lugar do debate de 
ideias, debater não é a mesma coisa que 
impor direitos ou modos de vida e um 
debate de ideias se faz com argumentos. 
A extrema direita não debate argumen-
tos, ela ataca e desqualifica pessoas com 
mentiras porque não tem argumentos”.
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“A DEMOCRACIA É O LUGAR 
DO DEBATE DE IDEIAS”

Em conversa com o presidente dos 
Metalúrgicos do ABC, o ex-parlamentar 

Jean Wyllys destacou como as redes 
sociais foram tomadas pela extrema 

direita para destilar ódio e desinformação 

“Quando 
falamos em 
genocídio, 
temos que 

pensar 
em toda a 

desinformação 
programada 
e perpetrada 
pelo governo”

“Debater 
não é impor 
direitos ou 

modos de vida, 
um debate 
se faz com 

argumentos”
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• O técnico Sylvinho re-
lacionou duas novida-
des no Corinthians, o 
lateral-direito Matheus 
Alexandre, que estava 
no Inter de Limeira, e 
volante Du Queiroz, do 
sub-23. 

• O meia-atacante Mateus 
Vital do Corinthians tem 
cinco gols e quatro as-
sistências na temporada, 
mas ainda não marcou 
pelo Brasileirão.  

• O Corinthians observa 
as decisões de Pauli-
nho e Renato Augusto 
na China. Eles devem 
aguardar as janelas de 
transferências da Euro-
pa, que se fecham no fim 
de agosto. 

• O Santos não terá a 
dupla de zaga titular 
no c láss ico contra o 
Palmeiras sábado. Luiz 
Felipe foi suspenso e 
Luan Peres aguarda a 
confirmação de venda 
para a França. 
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Brasileirão 
Hoje – 21h

Chapecoense x Corinthians
Chapecó (SC)

x

Tribuna Esportiva

Duas bandas serão escolhi-
das pelo público para tocar ao 
vivo na 3ª edição do Festival 
Rock ABC junto com a atração 
principal, a veterana banda 
Inocentes. A seleção das bandas 
pode ser feita nas redes sociais 
do Sindicato e no YouTube da 
TVT até 23h59 de sábado, 10 
de julho. 

O coordenador da represen-
tação na Mercedes e integrante 
da Comissão Organizadora do 
Festival, Ângelo Máximo de 
Oliveira Pinho, o Max, destacou 
que o objetivo em todas as edi-
ções sempre foi dar espaço para 
as bandas independentes, com 
músicas de autoria própria. 

“Não só no ABC, mas em 
todo o Brasil falta espaço para 
essas bandas, já que muitas têm 
que pagar para poder tocar e 

apresentar o trabalho. Também 
buscamos resgatar a essência do 
rock, que desde quando nasceu 
é uma música de protesto, con-
testadora, a mesma origem do 
Sindicato”, explicou. 

“O rock tem tudo a ver com 
a história da classe operária e 
os Metalúrgicos do ABC não 
podiam deixar de ter um es-
paço para este público. Unir os 
movimentos underground e 
operário por meio da cultura, 
principalmente em 
uma conjuntura de 
ataques com esse 
governo genocida, 
é fundamental”, 
afirmou. 

Como votar
As bandas que 

obtiverem o maior 

número de “likes”, consideran-
do a soma em todos os canais 
(facebook do Sindicato e You-
Tube do Sindicato e da TVT), 
tocarão no palco. 

Serão escolhidas uma banda 
na categoria “associativa” (pelo 
menos um integrante sócio dos 
Metalúrgicos do ABC) e uma 
em “bandas da região” (pelo 
menos um deve residir em uma 
das sete cidades do ABC). 

O resultado será publicado 
no site e no aplica-
tivo do Sindicato 
no dia 13 de julho 
de 2021.

A l ista das 
bandas, com os 
respectivos links 
para votação, está 
disponível no site 
smabc.org.br. O 

regulamento completo também 
pode ser acessado no site. 

O Festival
O show será ao vivo no pró-

ximo dia 17, em comemoração 
ao Dia Mundial do Rock (13 
de julho), e transmitido pelas 
redes sociais do Sindicato e da 
TVT. Por conta da pandemia da 
Covid-19, não haverá público.

A banda principal, Inocen-
tes, se apresenta com Anselmo 
Monstro no baixo, Nonô (Luis 
Singnoreti) na bateria, Ronaldo 
Passos na guitarra e Clemente, 
voz e guitarra. O show contará 
com a participação de Ariel, 
um dos primeiros vocalistas da 
banda na década de 80. 

A 3ª edição tem parcerias 
com as prefeituras de Diadema 
e de Mauá.

“O rock tem tudo a 
ver com a história 
da classe operária 
e os Metalúrgicos 

do ABC não 
podiam deixar de 
ter esse espaço”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRA-
BALHADORES NA EMPRESA RESIL 
COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚR-
GICOS DO ABC convoca todos os tra-
balhadores na empresa RESIL COMER-
CIAL INDUSTRIAL LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o número 68.124.858/0001-00, 
com endereço na Av. Prestes Maia, 791 
- Centro, Diadema - SP, 09930-270, a par-
ticiparem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 08 (oito) do mês de 
julho de 2021 (quinta-feira), às 7h00. A 
assembleia, que será presencial e ocorrerá 
nas dependências da empresa, observará 
medidas de prevenção à COVID-19, 
como distanciamento social de no mí-
nimo 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 Re-
sultados da empresa; b) autorização para 
a direção do sindicato celebrar “Acordo 
Coletivo de Trabalho Específico” e Adi-
tivos; 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, 06 de julho de 2021. Wagner Firmi-
no de Santana. Presidente.”

ESCOLHA A BANDA QUE VAI TOCAR 
NO FESTIVAL ROCK ABC! 


