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Alimentação prejudicada
A queda na renda fez com 
que a procura por macarrão 
instantâneo aumentasse nos 
mercados. O alimento não 
é recomendável pelos espe-
cialistas de saúde.

Gasolina mais cara
A Petrobras reajustou ontem 
o preço da gasolina nas re-
finarias. O preço médio do 
litro sobe de R$ 2,69 para 
R$ 2,78, uma alta de 3,3%. 

Educação restrita 
Ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, disse em entre-
vista que o ensino superior 
deveria ser para poucos. O 
MEC teve em 2020 o menor 
gasto com educação básica.

Distritão derrotado 
O congresso rejeitou a mu-
dança no sistema eleitoral, 
o distritão faria com que 
apenas os mais votados 
fossem eleitos, excluindo 
os votos recebidos pelos 
partidos.

fotos: divulgação

Notas e recados

RICARDO BARROS MENTE À CPI E PASSA DE CONVIDADO A CONVOCADO
O depoimento do líder do 

governo na Câmara, deputado 
Ricardo Barros, ontem à CPI da 
Covid, o mais esperado após o 
recesso, foi marcado por dis-
cussões entre os parlamentares 
de oposição e os defensores do 
governo. O depoente, que era 
convidado, agora será convo-
cado a depor. 

No meio da tarde, logo após 
a retomada da sessão, o pre-
sidente da CPI, Omar Aziz, 
decidiu encerrar o depoimento 
e afirmou que a Comissão irá 
acionar o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) para que a Corte 

avalie medidas contra o parla-
mentar que, conforme avalia-
ram os senadores, apresentou 
um depoimento mentiroso.

Antes disso, a sessão havia 
sido suspensa após Barros afir-
mar que a "CPI afasta as vacinas 
do Brasil", dando início a um 
grande tumulto. 

Citado por Bolsonaro 
Ricardo Barros foi citado 

por Bolsonaro como um dos 
responsáveis pelas suspeitas nas 
negociações da vacina indiana 
Covaxin, segundo relato do 
deputado Luis Miranda. 

Em seu depoimento on-
tem, Barros negou qualquer 
envolvimento nas negociações 
para a compra da vacina, in-
termediadas pela Precisa Me-
dicamentos. A aquisição desse 
imunizante envolve a suspeita 
de superfaturamento, além do 
pagamento antecipado. 

Sem sigilo
A CPI da Covid anulou os 

efeitos do sigilo de cem anos 
aplicado pelo Ministério da 
Saúde aos contratos referentes 
à aquisição da Covaxin, o acor-
do foi assinado em fevereiro 

desse ano, ao custo de R$ 1,6 
bilhão. Na visão dos senadores, 
o segredo foi imposto pelo 
ministério de forma irregular, 
por decisão arbitrária.

Curandeiro e Charlatão 
Na quarta-feira, 11, a Co-

missão decidiu sugerir o indi-
ciamento de Bolsonaro pelos 
crimes de curandeirismo, 
charlatanismo, de epidemia 
e de publicidade enganosa, 
entre outros. Somados, eles 
podem resultar em uma pena 
máxima superior a 18 anos de 
prisão.

Maria conheceu Marco 
quando fazia seu mestrado na 
Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas da Universidade de SP. 
Ele, também estudante, cursa-
va Economia. Apaixonaram-
-se, e começaram a namorar. 
Era o ano de 1974… Nasce aí 
uma relação solidária e gentil, 
que irá culminar em seu casa-
mento dois anos depois. Eles 
têm então a primeira filha e se 
mudam para Fortaleza. 

Mas a história mudou. 
Muito.

Intolerância, tensão e vio-

lência passaram a ser rotina. 
As ameaças e o medo crescente 
foram tomando espaço e de-
vastando a história construída 
até ali.

Em uma noite de 1983, 
Marco chega em casa, e en-
quanto Maria dormia, atirou 
em suas costas, e a deixou 
paraplégica.

Foi uma primeira tentativa 
de matá-la. Foram muitos 
anos para que o crime fosse 
reconhecido.

Esta história não é única. É 
pelo contrário exemplar, para 

representar um drama que 
acontece no cotidiano de mui-
tas mulheres. Algumas delas 
não chegam a sofrer a violência 
física, mas vivem sob a ameaça 
permanente. 

A Lei Maria da Penha, nas-
ce a partir desta história, para 
evitar que novas experiências 
como esta aconteçam. Insti-
tuída para inibir a violência 
física, patrimonial, sexual e 
moral contra as mulheres, 
completou 15 anos agora em 
agosto, é considerada uma das 
legislações mais sofisticadas 

para o enfrentamento a este 
tipo de delito. E vem sendo 
atualizada, inclui agora o crime 
de violência psicológica contra 
a mulher no Código Penal.

A pandemia de Covid-19 
agravou a violência contra a 
mulher. Cresceram as taxas 
de feminicídio. Em 2020 ti-
vemos cerca de 120 mil casos 
de agressões por violência 
doméstica. 

Como toda lei, porém, para 
ter vida é preciso que a conhe-
çamos e como sociedade, a 
façamos valer.

HISTÓRIAS DE 
MARCOS E MARIAS
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“MP 1045 É UM OPORTUNISMO 
MALDOSO E GIGANTESCO 

CONTRA A CLASSE 
TRABALHADORA”

Medida aprovada na Câmara dos Deputados 
aprofunda reforma Trabalhista e retoma 

debate da carteira verde amarela

adonis guerra

“É a volta da 
escravidão, 
não existe 
outro nome 
pra isso”

“Temos que 
lutar contra a 

implementação 
dessa medida, 

rejeitar nas 
fábricas e tentar 

reverter mais 
esse assalto aos 

trabalhadores”

A Medida Provisória nº 1045, 
aprovada na última terça-feira, 
10, pela Câmara dos Deputa-

dos, por 304 votos a 133, aprofunda a 
reforma Trabalhista e reduz a proteção 
aos trabalhadores.

Encaminhada ao Congresso Na-
cional pelo governo Bolsonaro, a MP 
vai diminuir os salários, estimular as 
empresas a trocar até 40% dos seus 
quadros de trabalhadores por outros 
inexperientes para pagar menos, aca-
ba com o 13º salário e retira o direito 
às férias remuneradas, entre outras 
maldades.  

“Não há como não se indignar com 
os jabutis, cobras e lagartos colocados 
na MP 1045 que, na verdade, retoma 
o velho debate da carteira verde ama-
rela, derrotado no ano passado. O 
que se fez ali foi de um oportunismo 
maldoso e gigantesco contra a classe 
trabalhadora. Na verdade, ela não 
atinge só jovens ou quem tem mais de 
50 anos, ela estabelece um processo de 
empobrecimento da classe trabalhado-
ra que já vem sofrendo com aumento 
da desigualdade, redução de salários 
e direitos”, criticou o presidente do 
Sindicato, Wagner Santana, o Wagnão. 

São chamadas de "jabutis" as emen-
das que acrescentam matérias estranhas 
ao conteúdo original de uma proposta. 

Propostas rejeitadas
A votação na Câmara foi concluída 

ontem. A proposta segue para o Sena-
do e, se aprovada sem alterações, vai 
à sanção presidencial. As propostas 
de mudança ao projeto de lei foram 

rejeitadas nas ses-
sões de quarta-fei-
ra e de ontem. Os 
parlamentares da 
oposição queriam 
reestabelecer o texto 
original da MP, que 
recriou o programa 
que autoriza a re-
dução de jornadas 
e salários durante a 
crise, mas perderam 
todas as votações. 

Maior exploração 
dos trabalhadores

De acordo com Wag-
não, o que a Câmara dos 
Deputados fez ao apro-
var a proposta, que teria 
o sentido de socorrer 
trabalhadores de forma 
emergencial para combater os efeitos 
econômicos da pandemia, foi se apro-
veitar do que seria uma medida correta 
para estabelecer uma maior exploração 
dos trabalhadores.

“Imaginem quando um patrão mal-
-intencionado contratar um jovem com 
um salário R$ 550 ao mês, trabalhando 
oito horas por dia, ou um senhor que já 
trabalhou até os seus 55 anos e sofre com 
a crise do desemprego se submeter a um 
trabalho indigno. É a volta da escravidão, 
não existe outro nome pra isso”. 

Este é o problema de termos um Con-
gresso que não está diretamente ligado aos 
anseios e desejos do seu povo. Muito pelo 
contrário, representam os grandes grupos 
econômicos deste país. Não podemos so-
mente lamentar, temos que lutar contra a 
implementação dessa medida, rejeitar nas 
fábricas e tentar reverter mais esse assalto 
aos trabalhadores”. 

Centrais divulgam nota de repúdio 
Os presidentes da CUT e de outras 

dez centrais sindicais divulgaram nota 
repudiando as mudanças aprovadas no 
texto da MP 1045. 

Na nota, os sindicalistas propõem que 
as políticas de proteção ao emprego e de 
geração de ocupações sejam “objeto de 
projeto de lei específico, devidamente ana-
lisado e debatido nas instâncias do Con-
gresso Nacional, com ampla participação 
das representações dos trabalhadores, dos 
empregadores e do governo”.

“As novas medidas de flexibilização 
laboral e afastamento dos sindicatos das 
negociações mais uma vez seguem a linha 
da precarização e aumentarão a vulnera-
bilidade dos trabalhadores e das traba-
lhadoras”, diz trecho da nota, que cobra 
medidas urgentes para o enfrentamento 
do problema do desemprego.

Com informações da CUT.



AB

.4
sexta-feira, 13 de agosto de 2021

• São Paulo confirmou a 
lesão de Wellington, o 
jogador deve ficar de 
fora do próximo jogo. 
Wellington saiu de cam-
po no último jogo com 
dores na coxa esquerda. 

• O recém-contratado pelo 
Palmeiras, Joaquín Pi-
querez, deve estrear no 
jogo do fim de semana. 
O uruguaio foi transferi-
do ao clube alviverde há 
duas semanas.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão 
Amanhã – 19h

Atlético Mineiro X Palmeiras
Mineirão

Amanhã – 21h

São Paulo X Grêmio
Morumbi

Domingo – 16h

Corinthians X Ceará
Neo Química Arena

Domingo – 18h15

Fortaleza X Santos
Arena Castelão
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O amor gangrenou
Tão sentido esse tecido
Morto por falta de irrigação
Do teu sangue tão corrido
Em outro tipo de coração

Cortes graves no peito 
Necrosando minha alma
Apoptose do beijo
Peles desligadas pelo trauma

Tão escuro o sentimento
Que um dia clareou
Faltou oxigênio
E o nosso amor gangrenou.

Gisele 
Maria
É cantora, 

compositora, 
professora de canto, 

terapeuta holística 
e poeta. Natural 

de Caraguatatuba, 
litoral norte de 

SP, reside em 
Santo André, terra 

que lhe colocou 
mais ainda no 

movimento 
artístico. O poema 

ao lado está no 
livro ‘Trovas de 

amor para corações 
modernos’, 

publicado em 2018 
pela editora Fractal. 

0800: Festival do Rio
Filmes e documentários brasileiros
Um dos maiores eventos de cinema do Brasil iniciou uma 
nova edição. Entre os longas e curtas nacionais estão dra-
mas, documentários, romances e filmes sobre esportes. 
Estão em exibição 45 filmes, que podem ser assistidos 
gratuitamente pela plataforma Innsaei.TV, as sessões online 
vão até domingo, 15.

Novíssimo Cinema da Paraíba
As últimas produções do estado
Entre os 6 longas e 17 curtas, a mostra reúne grandes 
obras dos últimos anos que foram produzidas no estado. 
Sol alegria, Rebento e Beiço de estrada são algumas das 
principais obras do festival. Para assistir é só entrar no 
site do Belas Artes À La Carte, os filmes ficam disponíveis 
até o dia 18.

Negras Cabeças
Exposição reúne a história dos penteados africanos
A mostra virtual conta com obras de Íldima Lima, todas 
apresentadas em formato de game.  A exposição tem como 
objetivo mostrar a importância de penteados para algumas 
culturas. As telas pintadas por Íldima representam mulhe-
res de oito países africanos. A mostra fica disponível até o 
dia 31 de dezembro no site negrascabecas.art.

Festival Sonido
Sucessos da música de Belém do Pará
Carimbó, tecnobrega e guitarrada estão entre as principais 
atrações do Festival Sonido. Nas próximas apresentações 
do festival estão o Félix Robatto, grupo Tamboiara da 
Amazônia e Strobo. As apresentações serão nos dias 18 e 
25 de agosto, às 21h no canal Music Box ou pelo YouTube 
do Festival Se Rasgum.

Poesia do 
ABC


