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Direitos humanos 
O padre Júlio Lancellotti, 
conhecido por seu trabalho 
junto à população em situa-
ção de rua, foi um dos vence-
dores do prêmio Zilda Arns, 
da Câmara dos Deputados. 

Cotas
Das  106 un ivers idades 
públicas espalhadas pelo 
país, 67 federais e 39 es-
taduais, apenas 20%, ofe-
recem cotas para ingresso 
de quilombolas.

Falta d’agua
O Sistema Cantareira, que 
abastece 7,2 milhões de pes-
soas em SP, está em nível de 
alerta. Segundo a Sabesp, o 
sistema tinha 39,2% de volu-
me útil até a 3ª feira.

Ataques
Após a Justiça Eleitoral de-
terminar a desmonetização, 
25 canais alinhados a Bolso-
naro apagaram ou tornaram 
privados 263 vídeos com 
ataques ao sistema eleitoral.

fotos: divulgação

Notas e recados

DONO DA PRECISA FICA EM SILÊNCIO, ADMITE CONHECER 
RICARDO BARROS E NÃO EXPLICA MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

A CPI da Covid tentou ou-
vir ontem o sócio-proprietário 
da farmacêutica Precisa Me-
dicamentos, Francisco Maxi-
miano, mas ele optou por ficar 
calado a maior parte do tempo, 
amparado por habeas corpus. 
Porém, afirmou conhecer o 
líder do governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR). 

Ele também reconheceu 
que a emenda apresentada 
pelo deputado para inclusão 
da agência sanitária indiana 
na MP 1.026/2021, convertida 
na Lei 14.124, de 2021, era de 
interesse da Precisa. Mas negou 

ter havido contato sobre esse 
assunto. 

Movimentações 
financeiras

Maximiano foi questionado 
pelos parlamentares sobre suas 
movimentações financeiras 
suspeitas. O relator Renan Ca-
lheiros (MDB-AL) apontou que 
o empresário declarou rendi-
mentos de R$ 52 mil em 2020 e 
perguntou quem pagava as suas 
despesas de crédito. O depoente 
permaneceu em silêncio.

O dono da Precisa admitiu 
que esteve quatro vezes na 
Índia, mas não disse quem 

pagou tanto as viagens como 
as estadias. Admitiu ainda ter 
sido recebido pela embaixada 
brasileira em Nova Déli, mas 
não informou o que fez na re-
presentação diplomática. 

Irregularidades
As denúncias de irregulari-

dades envolvendo as tratativas 
para compra da Covaxin fo-
ram feitas pelo deputado Luís 
Miranda (DEM-DF) e pelo 
irmão dele Luís Ricardo Mi-
randa, servidor do Ministério 
da Saúde. Após as denúncias, 
o Ministério da Saúde cance-
lou o contrato para compra da 

Covaxin e a Bharat Biotech en-
cerrou o relacionamento com 
a Precisa. Barros tornou-se na 
quarta-feira, 18, formalmente 
investigado pela CPI. De acor-
do com depoimento de Luís 
Miranda, Bolsonaro citou o en-
volvimento do líder do governo 
nas supostas irregularidades.

 
Quebra de sigilos

A CPI determinou ontem a 
quebra de sigilos de influencia-
dores e blogueiros bolsonaristas 
conhecidos por disseminar 
fake News, entre eles, Allan dos 
Santos, Oswaldo Eustáquio, 
Bernardo Küster, entre outros.

Manoel da Conceição fa-
leceu na última quarta-feira, 
18, aos 86 anos no município 
de Imperatriz, no Maranhão. 
A história de Manoel da 
Conceição se confunde com 
luta pela reforma agrária 
desde os anos 1960 no Brasil, 
tornando-se um símbolo de 
resistência dos camponeses e 
dos povos das florestas contra 
a opressão. 

Na década de 1960 parti-
cipou de um projeto de alfa-
betização de adultos a partir 
do Método Paulo Freire 
depois de participar de um 

curso promovido pelo MEB 
(Movimento de Educação de 
Base) ligado a Paulo Freire. 
Em 1963 fundou e se tor-
nou presidente do primeiro 
Sindicato de Trabalhadores 
Rurais do Maranhão. Nesse 
período, sua família e seus 
vizinhos foram vítimas da 
truculência dos latifundiá-
rios contra os pequenos pro-
dutores rurais que tiveram 
suas terras tomadas. 

A repressão aos campone-
ses se agravou com a ditadura 
militar e Manoel da Conceição 
se engajou de corpo e alma na 

luta em defesa dos campone-
ses e dos trabalhadores rurais. 
Em decorrência de um tiro 
que atingiu um dos pés num 
confronto com fazendeiros, 
teve uma perna amputada. Foi 
perseguido, preso durante três 
anos e torturado pela ditadura 
militar. Foi libertado em 1975 
e exilou-se em Genebra, na 
Suíça, com o apoio da Anistia 
Internacional.

De volta ao Brasil, em 
1979, Manoel da Conceição 
participou da primeira Di-
reção Nacional do PT tor-
nando-se responsável pela 

Secretaria Agrária do parti-
do. Em 1983 também esteve 
presente na fundação da 
CUT. Manoel da Conceição, 
apesar da idade e da saúde 
frágil, permaneceu um mi-
litante ativo na defesa do 
campo e do meio ambiente 
até ser hospitalizado no final 
de julho passado. A incan-
sável disposição de luta de 
Manoel da Conceição é um 
exemplo que nos convida a 
“esperançar”, nos termos que 
Paulo Freire atribuía a esse 
verbo: sonhar e transformar 
a realidade ao mesmo tempo.

BRASIL PERDE 
UM DOS MAIORES 

SÍMBOLOS DA LUTA 
PELA REFORMA 

AGRÁRIA
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SINDICATO, 
AGÊNCIA E 

CONSÓRCIO 
APROXIMAM 

UNIVERSIDADES 
DE INDÚSTRIAS 

POR ARTICULAÇÃO 
REGIONAL 

Grupos de trabalho 

promovem conversas 

com universidades 

e fábricas para 

elencar demandas, 

oportunidades e 

traçar estratégia 

industrial e inovação
fotos: adonis guerra

A Agência de Desenvol-
vimento Econômico 
do Grande ABC, pre-

sidida pelo diretor executivo 
do Sindicato, também presi-
dente do Industriall-Brasil, 
Aroaldo Oliveira da Silva, 
tem conversado com repre-
sentantes de universidades e 
indústrias da região para pro-
mover a aproximação entre 
os dois setores e assim traçar 
uma estratégia industrial de 
inovação. O trabalho é feito 
em conjunto ao Consórcio 
Intermunicipal. 

Na Agência foram criados 
GTs (Grupos de Trabalho) 
para atender à demanda. O 
GT da indústria, já em fun-
cionamento e, esta semana, foi 
criado o GT de Ecossistema 
Regional de Inovação, que 
contou com a presença de 10 
universidades. Segundo o pre-
sidente, outras sete já haviam 
participado de discussões. 

“Precisamos criar um ecos-
sistema regional de inovação, 
o que significa integrar as 
universidades, os institutos de 
pesquisas e inovação, parques 
tecnológicos da região para 
acompanhar toda a transfor-
mação que está acontecendo 
no mundo, e assim manter o 
ABC no centro das cadeias de 
valor”, explicou Aroaldo.

“O ABC é um 
território 

universitário 
com diversas 

potencialidades”

Inovação no nome
O presidente da entidade 

destacou que para a Agência 
acrescentar “inovação” ao 
nome, conforme pretende, é 
preciso que as universidades 
estejam no centro do debate. 

“Para colocar inovação no 
nome da Agência, as univer-
sidades têm que estar junto 
e discutindo cada passo. O 
passo seguinte é conectar as 
universidades com as indús-
trias da região e desdobrar 
em um grupo 
que discutirá 
c o m é r c i o  e 
serviços”. 

Ainda se-
gundo o diri-
gente, o objeti-
vo é organizar 
um painel para indicadores 
sociais, econômicos e tecno-
lógicos da região, além de um 
grande debate. 

“O ABC é um território 
universitário com diversas 
potencialidades. Queremos 
também organizar simpósios 
para discutir qualificação 
profissional e pensar o que 
é o emprego do futuro, esse 
debate tem que ser feito com 
as universidades”.

Visitas às fábricas
Para entender quais as prin-

cipais demandas das empresas 
da região, o diretor executivo 
do Sindicato e o secretário 
executivo do Consórcio In-
termunicipal Grande ABC, 
Acácio Miranda, iniciaram as 
visitas às fábricas, começando 
por São Bernardo. Na quarta-
-feira, estiveram na Edanca e 
Alumbra. Ontem, na Spraying 
Systems, Etage e Carhej. 

As demandas já apontadas, 
de acordo com Aroaldo, vão 
desde infraestrutura, tanto do 
poder público local, como do 
poder público estadual; de pes-
quisa, desenvolvimento e ino-
vação; formação e qualificação 
profissional; novos mercados e 
exportação. 

“Nessas visitas queremos, de 
fato, organizar as necessidades 
da região e traçar uma estratégia 
industrial dos mais diversos seto-
res para pautar com consistência 
o governo estadual e o federal. 
Também vamos pensar alter-
nativas para as indústrias que 
estão sofrendo, seja por causa da 
transformação tecnológica, seja 
pela pandemia, seja por conta 
da desestruturação das cadeias 
produtivas”, finalizou.

“ É preciso 
traçar 

uma 
estratégia 
industrial 

para 
pautar com 

consistência 
o governo 

estadual e o 
federal”

“Precisamos 
criar um 

ecossistema 
regional de 

inovação”

SPRAYING SYSTEMS

ALUMBRA
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EDANCA
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• 

• Começou ontem a Copa 
do Mundo de Futebol 
de Areia, realizada em 
Moscou até 29 de agos-
to. A Globo transmite a 
partir de hoje as partidas 
do Brasil.
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Tribuna Esportiva

Copa do Mundo 
Futebol de Areia
Hoje – 14h30

Brasil X Suíça
Moscou

Brasileirão
Domingo – 11h

Palmeiras X Cuiabá 
Allianz Parque

Domingo – 16h

Athletico-PR X Corinthians
Arena da Baixada

Domingo – 18h15

Santos X Internacional
Vila Belmiro

Domingo – 20h30

Sport X São Paulo 
Ilha do Retiro

x

x

x

x

Assalto 
No cristal impermeável
do espelho do meu quarto,
olhei brincos e batom,
tom de vestido e sapatos,
cheiro de gotas de almíscar,
dobras da seda da gola.

No espelho transparente
do vidro do meu carro,
colou-se um prato de fome,
sobrenome de menino
registrado em cartório
de latrocínio de nomes,
em expediente encerrado.

E eu me vi,
e tive medo.

Deise 
Assumpção,  

nascida em 
Pirassununga, em 

1946, reside em 
Mauá desde 1968. É 

professora e poeta, 
formada em Letras, 

com especialização em 
Literatura Brasileira. 

Tem poemas e alguns 
contos e crônicas 

publicados em 
antologias, revistas e 

sites literários. Em 2003 
publicou seu primeiro 
livro de poemas Cofre 

e em 2017, Relíquias 
de anjo, ambos pela 

Alpharrabio Edições. 

Festival Caminhos da Cultura
Solo, shows e sarau
A primeira edição do Festival Cami-
nhos da Cultura terá muita música, 
poesia, dança e teatro, entre hoje, 
amanhã e domingo. O evento online e 
gratuito aposta em uma programação 
com diversidade artística, transmitida 
nos canais da Oficina de Alegria e 
da Casa de Cultura Os Capoeiras no 
YouTube.

Mostra de Cinema Árabe
Diversidade nas produções 
A 16ª Mostra Mundo Árabe de Cinema 
em Casa, promovida pelo Instituto da 
Cultura Árabe e o Sesc São Paulo, que 
acontece de hoje até 2 de setembro, traz 
sete filmes inéditos no Brasil, além de 
debates sobre as obras e a cultura árabe. 
Confira no canal ICArabe no YouTube: 
mundoarabe2021.icarabe.org e sescsp.
org.br/cinemaemcasa. 

Festival Curta Kinoforum
Filmes nacionais e internacionais
A 32ª edição do Festival Internacional 
de Curtas-Metragens de São Paulo – 
Curta Kinoforum! disponibiliza 200 
filmes online gratuitos. O evento acon-
tece até 29 de agosto e as transmissões 
dos filmes, das lives e das demais ati-
vidades acontecem pelas plataformas 
Innsaei.TV, Cardume, Spcine Play e 
Sesc Digital.

Poesia do 
ABC
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