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Governo quer se 
desfazer de 100% da 

estatal que dá lucros 
bilionários, é premiada 

mundialmente e 
emprega quase 100 
mil pessoas. Dia 13 

trabalhadores vão a 
Brasília protestar
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Luta operária
Celebrado hoje, o Dia da 
Luta Operária vai homenage-
ar personagens do passado 
recente do país e alguns que 
estão na linha de frente no 
combate à pandemia. 

Diminuição da renda
Metrópoles do país têm 24,5 
milhões de pessoas com 
renda mensal abaixo de R$ 
275. Em um ano, pandemia 
arrastou para a miséria mais 
4,3 mi de pessoas. 

Recursos do SUS
Bolsonaro tirou recursos do 
SUS para bancar militares. 
Relatório mostra que, de R$ 
69,88 bilhões para enfrenta-
mento da pandemia, o SUS 
ficou com R$ 41,75 bi. 

Caso Queiroz
Áudios mostram que família 
de Queiroz, operador do 
esquema de rachadinhas no 
gabinete de Flávio Bolsonaro, 
está apreensiva com o avan-
ço das investigações.

fotos: divulgação

edison rodrigues / agência senado

Notas e recados

CPI: “NÃO DÁ PARA 
TER SUCESSO 

NA IMUNIZAÇÃO 
SEM VACINA E 

COMUNICAÇÃO”

Em depoimento presta-
do ontem à CPI da Covid, 
a ex-coordenadora do PNI 
(Programa Nacional de Imu-
nizações) do Ministério da 
Saúde, Francieli Fontana 
Fantinato, afirmou que a 
ausência de vacinas e a falta 
de comunicação do governo 
federal impediu que a cam-
panha de imunização fosse 
efetiva. 

“Para um programa de 
vacinação ter sucesso, é 
necessário ter vacina e cam-
panha de comunicação efe-
tiva e, infelizmente, não tive 

nenhum dos dois”, declarou.
“É uma evidência que a 

vacinação tem resultado, 
mas quando é colocada em 
dúvida, por causa de uma 
politização, pode haver pre-
juízo para a campanha de 
vacinação. A politização da 
vacina chegou num limite 
que me fez caminhar pelas 
minhas questões pessoais”, 
completou.

Elcio Franco
Francieli Fantinato tam-

bém afirmou que o ex-secre-
tário-executivo do Ministé-

rio da Saúde, Elcio Franco, 
mandou retirar a população 
privada de liberdade do 
grupo prioritário no calen-
dário de vacinação contra 
a Covid-19. Segundo ela, a 
mudança foi solicitada no 
começo de dezembro do ano 
passado, quando o plano 
ainda estava em elaboração. 

“Foi solicitada a retirada 
desse grupo, mas me neguei. 
Se eles resolvessem retirar, 
eu disse que seria sem aval 
do PNI. A secretaria-execu-
tiva tinha autonomia para 
essa decisão”, disse. 

A senadora  E l iz iane 
Gama (Cidadania-MA) de-
clarou que Elcio precisa 
voltar à CPI. “Elcio manda 
tirar grupos prioritários, 
manda tirar apresentação 
de powerpoint e negocia 
vacinas. Precisamos ouvi-lo 
novamente”.

Em seguida, o senador 
Randolfe Rodriges (Rede-
-AP) disse que não tem 
dúvidas de que Elcio Franco 
“deve constar como um dos 
indiciados da CPI da Covid”.

Com informações da 
Rede Brasil Atual.

8 de julho é comemorado 
o Dia Nacional da Ciência 
no Brasil. A data é alusiva à 
criação da SBPC (Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência), em 1948. Com o 
surgimento da pandemia da 
Covid-19, o tema da ciência 
tornou-se um dos assuntos 
mais discutidos na sociedade. 

A ciência, que parecia algo 
distante de nós, um assunto 
para um grupo restrito de 
especialistas, virou assunto 
“popular” graças à corrida dos 
cientistas em todo o mundo 

para desenvolver uma vacina 
contra o coronavírus. A cons-
tante participação de epide-
miologistas e infectologistas 
na mídia esclarecendo vários 
aspectos que caracterizam a 
atual crise sanitária também 
contribuiu para a “populari-
zação da ciência”. 

Portanto, pensar a ciência 
tornou-se também um jeito de 
pensar a vida e a própria socie-
dade. Por outro lado, tornou-se 
uma oportunidade para refletir 
sobre o negacionismo científi-
co, sua visão de mundo e suas 

implicações no aumento do 
número de vítimas da Covid 
chegando ao absurdo de negar 
não só as medidas de preven-
ção para evitar a contaminação 
do vírus, como o próprio uso 
das vacinas. 

Atualmente o governo bra-
sileiro é o mais triste exemplo 
de negacionismo científico 
em todo o mundo. Além de 
envergonhar o nosso país, essa 
postura já causou mais de 530 
mil mortes, um verdadeiro 
genocídio, como tem sido 
amplamente denunciado.       

A pandemia também mos-
trou mais fortemente, que o 
maior grau de difusão, acesso 
e produção do conhecimento 
é um divisor de águas que 
define as nações democráticas 
e desenvolvidas. A luta pela 
construção de uma sociedade 
pautada na universalização da 
educação pública de qualidade 
e da ciência em geral caminha 
de mãos dadas com a luta pela 
soberania popular. A demo-
cracia, a soberania popular 
e a ciência devem caminhar 
juntas.

A DEMOCRATIZAÇÃO DA CIÊNCIA E A SOBERANIA POPULAR

Comente este artigo. Envie um e-mail para formacao@smabc.org.br | Departamento de Formação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA LIYAN BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa LIYAN BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 

sob o número 07.445.977/0001-61, com endereço na Av. Paranapanema, 514 JD - São Judas Tadeu, Diadema - SP, 09930-450, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no 
dia 13 (treze) do mês de julho de 2021 (terça-feira), às 09h00. 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, 08 de julho de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”
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“A privatização 
dos Correios 

trará prejuízos 
imensos ao país”

“O valor do frete 
das encomendas 
vai subir e não 

serão entregues 
em qualquer 

canto do país”

Medida é inconstitucional e compromete o atendimento 
às pessoas em todas as cidades brasileiras

divulgação

O governo Bolsonaro, igno-
rando o lucro de R$ 1,5 
bilhão no ano passado, desde 

março, colocou os Correios, além da 
Eletrobras e da TV Pública, no PND 
(Programa Nacional de Desestati-
zação), em que abre mão de ser o 
principal acionista, mas manteria em 
parte ações dessas empresas. Mas, em 
relação aos Correios, mudou de ideia 
e quer se desfazer de 100% do capital 
da estatal.

Inconstitucional
Na proposta original contida no 

Projeto de Lei nº 591, a União man-
teria para si uma parte dos serviços, 
chamada na proposta de “serviço 
postal universal”, que inclui enco-
mendas simples, cartas e telegramas. 
O motivo é que a Constituição obriga 
a União a ter serviço postal e correio 
aéreo nacional.

Por isso, a Fentect (Federação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos 
e Similares) defende que a venda de 
100% dos Correios é inconstitucional.

“O artigo 21 da Constituição 
prevê o monopólio da União sobre a 

exploração 
do serviço 
postal, ten-
do como 
entre ou-
tros moti-

vos a confidencialidade das corres-
pondências. Em função deste artigo 
da Carta Magna do país, o governo 
só poderia vender os 100% dos Cor-
reios por meio de uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) e não 
por meio de um Projeto de Lei (PL), 
como fez o governo”, explicou o se-
cretário de Comunicação da Fentect, 
Emerson Marinho.

Até mesmo a PGR (Procuradoria 
Geral da República) diz que o fim do 
monopólio da entrega de cartas pelos 
Correios é inconstitucional. O pro-
curador-geral, Augusto Aras, enviou 
ofício à ministra Cármen Lucia, do 
Supremo Tribunal Federal, pedindo 
que considere em parte inconsti-
tucional a proposta do governo de 
privatização dos Correios.

Desastre
O líder da bancada PT na Câmara 

dos Deputados, Elvino Bohn Gass 
(RS) alertou que a população tam-
bém precisa se mobilizar para evitar a 
entrega dos Correios, porque ela será 
frontalmente atingida por essa ação.

“Essa privatização será um desas-
tre para o país, porque toda vez que se 
privatiza um serviço público é o povo 
que paga a conta. Estamos vendo isso 
com a Eletrobras, com a conta de luz já 
subindo, e com a privatização aos pe-
daços da Petrobras, com os combus-
tíveis e o gás de cozinha aumentando 

sem parar. 
O mesmo 
vai acon-
tecer se os 
Correios 
forem pri-
vatizados. 
O valor do 
frete das 
encomendas vai subir e não serão 
entregues em qualquer canto do país”, 
afirmou.

Luta dos trabalhadores 
A Fentect anunciou na última 

quarta-feira, 7, que o PL 591/21 foi re-
tirado da pauta de votação da Câmara 
dos Deputados. “No entanto, precisa-
mos estar vigilantes para impedir que 
a proposta volte novamente à pauta 
e seja votada. A luta não para! Agra-
decemos o apoio de todos que estão 
nessa linha de frente em defesa dos 
Correios”, reforçou o secretário-geral 
da Fentect, José Rivaldo, nas redes 
sociais da entidade. 

“É importante que todos os sin-
dicatos e dirigentes sindicais perma-
neçam firmes nesta luta, precisamos 
vencer esse governo e essa política do 
Arthur Lira de entreguismo do patri-
mônio público brasileiro”, chamou.

No próximo dia 13 os trabalha-
dores dos Correios irão a Brasília 
protestar contra a votação do projeto.

Com informações da CUT.

Motivos para ser contra 
a privatização dos Correios

• Os Correios tiveram em 2020 
lucro estimado em R$ 1,5 bilhão.

• Foram escolhidos como 
preferido para entregas na Black 
Friday.

• Apoiam os micros e peque-
nos empreendedores.

• São premiados e reconheci-
dos mundialmente.

• Há 12 anos, a realização 
do Enem só acontece graças ao 
esforço dos trabalhadores dos 
Correios.

• São responsáveis pela entrega 
de livros e materiais didáticos nas 
escolas públicas de todo o Brasil.

• Estão em todas as regiões 
do país.

• Empregam quase 100 mil 
trabalhadores em todo o Brasil.

GOVERNO QUER 
VENDER 100% 
DOS CORREIOS
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• Palmeiras e Santos se en-
frentam pela 11ª rodada do 
Brasileirão. O Peixe contará 
com retornos de Diniz, Pará 
e John. Kaio Jorge também 
deve estar à disposição. 

• Rigoni comemorou sua rá-
pida adaptação ao São 
Paulo. O meia-atacante ar-
gentino participou de cinco 
dos sete gols da equipe no 
campeonato nacional. 

• Tóquio e região anunciaram 
que não terão público nas 
arenas olímpicas devido 
ao estado de emergência 
contra a Covid-19. As de-
mais cidades terão 50% da 
capacidade. 
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Tribuna Esportiva

Brasileirão
Amanhã – 16h30

Palmeiras x Santos
Allianz Parque

Amanhã – 19h

São Paulo x Bahia
Morumbi

Domingo – 20h30

Fortaleza x Corinthians 
Fortaleza (CE)
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Foi com muita tristeza que a 
direção do Sindicato recebeu a 
notícia do falecimento do compa-
nheiro André Bueno Antonachi, 
ex-CSE na Mercedes, na última 
quarta-feira, dia 7. Aos 46 anos, 
Antonachi não resistiu aos efeitos 
da Covid-19. 

Trabalhador na Mercedes desde 
2003, atuou na área mensalista, 
na qual foi representante sindical, 
em 2014. Recentemente estava na 

Engenharia da Qualidade, na área 
do BLQ - Qualidade dos Ônibus. 

Antonachi foi um companheiro 
batalhador e alegre. Desempenhava 
diversas ações voltadas para ajudar 
a comunidade e deixa um legado 
aos companheiros na Mercedes.

Deixa esposa e dois filhos. Toda 
a solidariedade dos Metalúrgicos 
do ABC aos familiares, amigos e 
companheiros na Mercedes. 

Antonachi, presente!

ANTONACHI, PRESENTE!

VOTE ATÉ AMANHÃ NAS BANDAS 
QUE VÃO TOCAR NO FESTIVAL ROCK ABC
A votação das duas bandas 

independentes que se apre-
sentarão ao vivo na 3ª edição 
do Festival Rock ABC poderá 
ser feita até 23h59 de amanhã 
no facebook dos Metalúrgicos 
do ABC e no YouTube do 
Sindicato e também da TVT. 
As bandas com mais curtidas 
se apresentam com a atração 
principal do evento, Inocentes, 
no próximo dia 17.

O CSE na Volks e integran-
te da Comissão Organizadora, 
Tiago de Sá Nunes, destacou 
o rock e a cultura para fazer 
frente à resistência em diversos 
momentos da história. 

“Os Inocentes apareceram 

em um momento em que a 
juventude se levantava contra 
o autoritarismo e a ditadura. 
É emblemático estarem com 
a gente nesta edição do Fes-
tival, em um novo momento 
da juventude indo às ruas”, 
ressaltou. 

“O Festival tem também 
essa importância de reforçar 
o que o rock significou e sig-
nifica nas lutas, de resgatar a 
coragem e enfrentar o autori-
tarismo atual”, afirmou. 

Como votar
As bandas que obtiverem o 

maior número de “likes”, con-
siderando a soma em todos os 

canais (facebook do Sindicato 
e YouTube do Sindicato e da 
TVT), tocarão no evento. 

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

O resultado será publicado 
no site e no aplicativo do Sin-
dicato no dia 13 de julho.

Para além da disputa, a 
ideia é dar espaço a todas as 
bandas que se inscreveram 
para mostrar seus trabalhos 
autorais. 

A lista das bandas, com os 
respectivos links para votação, 
está disponível no site smabc.
org.br. O regulamento comple-
to 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 pú-
blico.

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


