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A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem projeto 

que prejudica a população 
de todos os lugares do 

Brasil, ataca a soberania, os 
empregos e a qualidade dos 

serviços postais. A luta agora 
é barrar o texto no Senado.
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Gastos militares
Braga Netto da Defesa des-
viou dinheiro para Covid e 
usou em gastos militares. O 
TCU determinou que o gene-
ral e ministro da Economia 
expliquem os gastos. 

Voto e democracia
Empresários e intelectuais 
lançaram manifesto pedin-
do respeito à democracia, 
intitulado "O Brasil terá elei-
ções e seus resultados serão 
respeitados".

Alcoolismo
A capital paulista registrou 
no primeiro ano de pande-
mia um aumento de 156,3% 
de mortes por transtornos 
mentais ou comportamentais 
causados pelo álcool. 

Vestibular Unicamp 
As inscrições estão abertas 
para o vestibular de 2022 
até 8 de setembro. A taxa 
de inscrição é de R$ 180 e 
deve ser paga até o dia 10 
de setembro.

fotos: divulgação

Notas e recados

CPI: CASCAVEL AFIRMA QUE ERA UM ‘FACILITADOR’, 
E NÃO ‘MINISTRO DE FATO’ NA GESTÃO PAZUELLO

O empresário Air-
ton Soligo, conhecido 
como Airton Cascavel, 
negou, em depoimento 
à CPI da Covid ontem, 
que o então ministro 
da Saúde general Edu-
ardo Pazuello tivesse 
delegado a condução 
dos assuntos estratégi-
cos da pasta durante a 
pandemia. Ele disse ter 
atuado apenas como 
um “facilitador” das 
ações do Ministério.

“Eu trabalhava na 
interlocução com pre-

feitos e secretários. Ti-
nha ali uma relação de 
diálogo permanente 
da ponta, da base, com 
o Ministério. Era um 
facilitador”, disse. 

Ele afirmou que 
realizava tratativas do 
Ministério com o Con-
selho Nacional de Se-
cretarias Municipais 
de Saúde e Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde.

Colapso em Manaus
Cascavel disse que 

esteve duas vezes em 
Manaus, em dezembro 
de 2020. Afirmou ter 
alertado os técnicos do 
Ministério para o ris-
co de recrudescimento 
da pandemia no início 
deste ano. Segundo o 
ex-assessor, a pasta de-
senvolveu um plano 
para o enfrentamento 
da Covid-19 e enviou 
cerca de 90 respiradores 
para o Estado.

As declarações fo-
ram contestadas pelo 
senador Omar Aziz 

(PSD-AM), presidente 
da CPI da Covid. Ele 
lembrou que parte dos 
equipamentos não foi 
usada, devido à falta 
de componentes. Nes-
se sentido, classificou 
como omissa a atuação 
do Ministério durante a 
crise em Manaus.

Próximos 
depoimentos

O presidente da CPI 
anunciou o cronograma 
para a próxima sema-
na, de acordo com a 

Agência Senado. Na 
terça-feira, 10, a CPI 
ouvirá o coronel da re-
serva Helcio Bruno de 
Almeida, presidente do 
Instituto Força Brasil. 
Na quarta-feira, será 
ouvido um represen-
tante da farmacêutica 
Vitamedic. No dia 12, 
será a vez do deputado 
federal Ricardo Barros 
(PP-PR), líder do gover-
no na Câmara.

Com informações 
da Rede Brasil Atual 

O Clube de Campo dos Metalúrgicos do ABC está aberto aos sábados, domingos e feriados, das 
8h às 18h. Os protocolos de higiene e limpeza para a evitar a disseminação do coronavírus continuam 
sendo seguidos, por isso há limite de capacidade de 80%. É obrigatório o uso de máscaras nas áreas 
comuns.

Quadras, quiosques e playground estão liberados. A lanchonete estará aberta. A piscina será libe-
rada em dias quentes. A entrada para convidados (não sócios) custa R$ 15. O pagamento é somente 
em dinheiro. Informações pelo telefone (11) 9 4335-9433 e e-mail clube@smabc.org.br.

FUNCIONAMENTO 
DO CLUBE DE 

CAMPO
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“VENDA DOS CORREIOS VIROU NEGÓCIO PARA O GOVERNO”
Câmara dos Deputados aprovou ontem o Projeto de Lei que autoriza a privatização dos Correios. Texto vai ao Senado 

Por 286 votos a favor a 
173 contrários, a Câ-
mara dos Deputados 

aprovou na tarde de ontem o 
texto-base do Projeto de Lei 
nº 591/2021, que abre cami-
nho para a privatização dos 
Correios e coloca em risco 
mais de 90 mil empregos. Até 
o fechamento desta edição, 
os destaques (propostas de 
mudança) ainda seriam vo-
tados. O projeto seguirá para 
o Senado e, se aprovado, para 
sanção presidencial. Caso 
haja alteração do texto no 
Senado, volta para a Câmara. 

A Fentect CUT (Federa-
ção Nacional dos Trabalha-
dores em Empresas de Cor-
reios, Telégrafos e Similares) 
divulgou nota de repúdio. 

“A nossa empresa tem 358 
anos de história, estratégica 

para o Brasil, é entregue de 
mãos beijadas para atender 
aos interesses e oportunis-
mos do desgoverno Bolsona-
ro e sua base com o mercado. 
Mais um triste capítulo dessa 
política entreguista, de des-
monte do Estado brasileiro e 
ataque aos direitos do povo.” 

“A venda dos Correios é 
mais um crime contra o país e 
o povo brasileiro, que já padece 
em meio a uma pandemia e 
crise econômica, social e po-
lítica. A privatização vai gerar 
desemprego e precarização do 
serviço postal. Além disso, que-
remos saber, quem entregará 
as provas do Enem, as urnas 
eletrônicas e os livros didáticos? 
Essa decisão é mais um ataque 
também a nossa Constituição, 
que assegura o serviço postal 
como um direito.”

“Os interesses escusos do 
desgoverno Bolsonaro e sua 
tropa não podem ser mais 
fortes que o país. Por isso, 
vamos continuar na luta utili-
zando todos os instrumentos 
possíveis para barrar esse 
retrocesso”, conclui a nota. 

Empresa cobiçada 
“Este governo virou espa-

ço para realização de negó-
cios”, disse o deputado federal 
Paulo Teixeira (PT-SP). O 
parlamentar lembrou que o 
primeiro negócio foi a venda 
do sistema Eletrobras. 

“Uma empresa lucrativa, 
deu R$ 1,5 bilhão de lucros 
no ano de 2020, têm 90 mil 
servidores, está em todo o 
país. Não é mais só entrega 
de correspondência, Correios 
hoje é entrega de produtos 
comprados pela internet, 
por isso é lucrativo. Uma 
empresa dessa dimensão, 
com essa lucratividade está 
sendo cobiçada pelos amigos 
do presidente da República”. 

Paulo Teixeira reforçou 
ainda que o parlamentar que 
votar a favor da privatização 
dos Correios sofrerá um forte 
ataque da sociedade brasileira. 

“A privatização vai preju-
dicar o pequeno e o médio 
empresário com o aumento 
no preço das entregas, assim 
vai prejudicar também a po-
pulação. A sociedade precisa 
pressionar para impedir mais 
esse crime de lesa-pátria”. 

Serviços prestados 
A estatal nos últimos 20 

anos deu lucro de R$ 12 bi-
lhões e repassou à União 73% 
(R$ 8,76 bi); ganhou prêmios 
de eficiência e é a única em-
presa brasileira que consegue 
integrar toda as regiões do 
país, onde tem um grande 
papel social. 

Além da entrega de cartas 
e encomendas, os Correios 
prestam vários serviços à 
população em suas agências, 
entre eles, emissão, regula-
rização e alteração de CPF e 
de certificado digital; entrada 
no seguro por acidente de 
trânsito (DPVAT).

Correios pelo mundo
De acordo com nota 

técnica do Dieese, nos 10 
maiores países em popula-
ção no mundo, os serviços 
postais são prestados por 
ente público: China, Índia, 
Estados Unidos, Indonésia, 
Paquistão, Brasil, Nigéria, 
Bangladesh, Rússia e Mé-
xico. Nesses países, vivem 
58% da população mundial, 
de acordo com a ONU. 

Em relação aos 10 maio-
res países em área territo-
rial, em nenhum deles os 
serviços postais são presta-

dos por empresas privadas: 
Rússia, Canadá, Estados 
Unidos, China, Brasil, Aus-
trália, Índia, Argentina, 
Cazaquistão e Argélia. Es-
ses países respondem por 
mais da metade, 55%, da 
área territorial total. 

Na nota, o Dieese des-
taca que o processo de 
l iberal ização plena dos 
mercados de serviços pos-
tais não parece ser o padrão 
mundo afora. E ressalta a 
importância do Estado nos 
serviços. 

“Há, sim, a transferência 
de recursos orçamentários 
ou de fundos setoriais cria-
dos com tal finalidade para 
garantir a prestação univer-
sal e a preços acessíveis dos 
serviços postais básicos”.

“A privatização vai 
prejudicar o pequeno 
e o médio empresário 
com o aumento no 
preço das entregas, 
assim vai prejudicar 
também a população”

“A venda dos Correios 
é mais um crime 
contra o país e o 

povo brasileiro, que 
já padece em meio 

a uma pandemia 
e crise econômica, 

social e política”
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• A seleção feminina de 
vôlei de quadra disputa a 
semifinal contra a Coreia 
do Sul às 9h. Se passar, 
encara a vencedora entre 
Estados Unidos e Sérvia. 

• O conjunto das cinco 
atletas brasileiras da 
ginástica rítmica terá as 
classificatórias hoje, a 
partir das 22h. A apre-
sentação será com bolas, 
fitas e arcos. 
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Tribuna Esportiva

Brasileirão 
Amanhã – 18h

Athletico-PR x São Paulo
Curitiba

Amanhã – 21h

Palmeiras x Fortaleza
Allianz Parque 

Domingo – 16h

Santos x Corinthians 
Vila Belmiro

x

x

x

Jogos Olímpicos
Hoje – 8h30

Brasil x Espanha
Final

Entretextos
Inventaria um disfarce
algo que ficasse 
entre ser e não ser
que se afirmasse
e se negasse
num acordo secreto
de divergências
e desrazões
a envolver desígnios
ritos
múltiplos sentidos
entremeados
abismos
quase um delírio
que penetrasse
indeciso
entre ser e não ser
e tornasse possível
lembrar-esquecer
em que pese
tão meias palavras

Luzia 
Machado 
Noronha

Poeta, professora, 
pesquisadora 

e grande 
incentivadora 
da cultura no 

ABC. Doutora 
em Semiótica da 

Literatura pela 
PUC-SP, lecionou 
na Fafil – Centro 

Universitário 
Fundação Santo 
André. Morreu 

no último dia 2. O 
poema ao lado está 

no livro Tessitura, 
publicado em 2007 

pela Alpharrabio 
Edições. 

Trovas contra trevas
40 anos de Kleiton e Kledir 
As histórias da dupla Kleiton e Kledir, que completou 40 
anos de estrada em 2020, foram contadas no programa 
Colibri na Quarentena, da Rádio Brasil Atual, que foi ao ar 
no último dia 30. O programa também contou com muita 
música, novidades que estão sendo preparadas pela dupla e 
papo sobre política. Disponível no YouTube da Rede TVT. 

Dia dos Pais
Live de Zeca Pagodinho
O Sambista faz um show especial no domingo Dia dos Pais, às 
17h. Zeca terá a companhia de músicos, mantendo a distância 
recomendada pela OMS. O repertório ainda é surpresa, mas é pro-
vável que o batuque role ao som de “Minha Fé”, “Ogum” e “Deixa 
a Vida Me Levar”, além de canções inéditas do álbum “Mais Feliz”, 
lançado em 2019. Para assistir, acesse o canal Reserva no YouTube.

Homenagem aos Rolling Stones 
Orquestra Ouro Preto 
A Orquestra Ouro Preto mergulha no universo do rock 
com versões de The Rolling Stones. O concerto faz parte 
da Temporada OOP 2021 – “Experience”, que conduz os 
espectadores a uma viagem sonora por vários estilos mu-
sicais, do erudito, ao jazz e ao pop. No canal do YouTube 
da Orquestra Ouro Preto no domingo, 8, às 18h30.

Mostra de Cinema
Luta do povo Yanomami
A mostra “Luta Yanomami: Cinema como Aliado” eviden-
cia a resistência dessa etnia para preservar suas terras e sua 
cultura. A programação conta com sete filmes, entre curtas, 
médias e longas-metragens, que podem ser conferidos na 
plataforma Sesc Digital até dia 13 de agosto. A mostra conta 
também com ciclo de debates. 

Poesia do 
ABC

x


