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VAMOS 
LOTAR 

A RUA!
Em frente à Regional Diadema, às 18h

ASSEMBLEIA 

É HOJE
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A pressão funcionou
Após pressão de movimentos 
sociais, a prefeitura de São 
Paulo desistiu de cancelar o 
programa Cozinha Cidadã 
que fornece refeições a pes-
soas em situação de rua. 

Pesquisa eleitoral
Segundo pesquisa Ipec, Lula 
pode ganhar as eleições no 
1º turno. O ex-presidente tem 
intenção de votos de 48%, 
com a margem de erro, pode 
chegar a 50%.

Rachadinha
Empresa de ex-esposa de 
Bolsonaro sacou mais de R$ 
1 milhão em espécie, segun-
do o Coaf. Ana Cristina Valle 
fez 1.185 saques que podem 
ser de rachadinha.

Avanço da Covid
Enquanto outros países veem 
os casos de Covid caírem, 
o Brasil está na contramão 
do mundo. O país teve alta 
de 42% nos casos na última 
semana.

fotos: divulgação

pedro frança / agência senado

Notas e recados

O título desta coluna é uma 
das muitas formas como Dom 
Paulo foi chamado ou descrito 
pelo seu compromisso com 
os mais pobres, com os opri-
midos e com os perseguidos 
politicamente nos seus 95 
anos de existência, iniciados 
em 14 de setembro de 1921 
e interrompidos em 14 de 
dezembro de 2016.

Durante a Ditadura Mili-
tar, Dom Paulo assumiu uma 
postura corajosa e ousada em 

defesa da democracia colo-
cando-se ao lado dos presos 
políticos denunciando, as tor-
turas e as violações dos direitos 
humanos promovidas pelo 
regime militar. Chegou a reu-
nir-se em 1974 com o general 
Golbery do Couto e Silva para 
apresentar um dossiê sobre 22 
desaparecidos, junto a familia-
res das vítimas. 

Dom Paulo permaneceu ao 
lado do corpo de Santo Dias, 
assassinado pela polícia militar 

quando comandava um piquete 
na zona sul de São Paulo du-
rante a greve dos metalúrgicos 
em outubro 1979, até que este 
foi liberado para o velório que 
aconteceu na igreja da Conso-
lação, zona central da capital 
paulista. Na manhã do dia 31 de 
outubro foi realizado um corte-
jo com mais de 30 mil pessoas 
que conduziu o corpo de Santo 
Dias até a Catedral da Sé onde 
foi celebrada uma missa por 
Dom Paulo Evaristo Arns.      

Como afirma Evanize Si-
dow, biógrafa de Dom Paulo: 
“Hoje talvez a gente não tenha 
a noção do quanto Dom Paulo 
foi importante e quanto a de-
mocracia hoje deve a ele”. Assim 
como Paulo Freire, Dom Paulo 
Evaristo Arns, deve ser cele-
brado no seu centenário como 
símbolo de coragem na luta em 
defesa dos oprimidos num pe-
ríodo em que o obscurantismo 
político ameaça a democracia 
novamente em nosso país. 

100 ANOS DE DOM 
PAULO EVARISTO ARNS: 

O PASTOR DAS 
PERIFERIAS E O 

CARDEAL DA 
ESPERANÇA. 
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CPI DA COVID: SUPOSTO DONO DA PRECISA 
SE CALA E TEM SIGILOS QUEBRADOS

O depoimento do empresário Da-
nilo Trento, ontem na CPI da Covid, 
foi marcado pelo uso do direito ao 
silêncio. Sem a maioria das respostas, 
os parlamentares aprovaram requeri-
mento para quebra de sigilos telefônico, 
telemático e bancário do depoente.

Danilo Trento é sócio da empresa 
Primarcial Holding e Participações, 
com sede em São Paulo, no mesmo 
endereço da Primares Holding e 
Participações, cujo sócio é Francisco 
Maximiano. O empresário também foi 
apontando pelo lobista Marconny Faria 
como “verdadeiro dono” da Precisa 
Medicamentos.

Os senadores chegaram à CPI da Covid 
com material colhido a respeito do envol-
vimento de Danilo Trento na negociação 
envolvendo a vacina indiana Covaxin e o 
Ministério da Saúde. 

Danilo informou que é diretor-insti-
tucional da Precisa e amigo de Francisco 
Maximiano, dono da empresa. Quando 
perguntado se a Primarcial tinha ligações 
com a Precisa, o empresário negou, mas 
senadores insistiram na pergunta, então 
o depoente exerceu o direito ao silêncio.

Ele também negou ter participado das 
tratativas da compra da vacina indiana 
Covaxin, apesar de ter viajado à Índia 
com membros da empresa para comprar 

o imunizante. Perguntado sobre o preço 
da vacina indiana, ele explicou que os 
US$ 15 foram estipulados pela fabricante 
Bharat. O relator Renan Calheiros rebateu: 
“Há provas de que a Bharat cobrava US$ 
10, mas o preço subiu para US$ 17 sem 
motivos.”

Relação com a família Bolsonaro
Perguntado se tinha relações com a 

família Bolsonaro, Danilo Trento se ne-
gou a responder, recorrendo mais uma 
vez ao direito ao silêncio, o que causou 
estranheza por parte dos senadores da 
CPI da Covid.

Com informações da Rede Brasil Atual

Os trabalhadores na Ouro 
Fino, em Ribeirão Pires, elegem 
hoje os seus representantes 
de Cipa. Vote nos candidatos 
apoiados pelo Sindicato, com-

prometidos com a luta por 
mais segurança e melhores 
condições de trabalho.

Vote em: José Antônio F. dos 
Santos, o Zé Vi (Vaccum), nº 2; 

Márcio Lopes Marcola (Ferra-
mentaria), nº 3; Pedro Carlos 
Saia, o Pedrão (Montagem), nº 
4; Edmiro Dias de Castro, o 
Miro (Estamparia), nº 5.

CIPA NA 
OURO FINO
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A Assembleia geral da 
categoria, que defi-
nirá a Campanha Sa-

larial, será realizada hoje, às 
18h, na Regional Diadema 
(Av. Encarnação, 290). O 
Sindicato convoca todos os 
companheiros para avaliarem 
o que já foi discutido e vota-
rem os encaminhamentos.

O secretário-geral da FEM/
CUT (Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT), Ânge-
lo Máximo Pinho, o Max, avi-
sou que alguns grupos já têm 
proposta, mas que em outros 
ainda será preciso muita 
unidade e luta. 

“Graç as  à 
mobilização 
da categoria 
e às diver-
sas assem-
bleias nas 
f á b r i c a s , 
alguns pa-

trões entenderam o recado e 
apresentaram proposta, que 
vamos apresentar aos tra-
balhadores. Outros patrões 
continuam insistindo em 
absurdos como parcelamento 
do INPC, para esses precisa-
mos falar mais alto”.

“É importante lotarmos a 
assembleia para que aqueles 
grupos que não procurarem 
a Federação até às 18h de 
hoje com uma proposta que 
atenda os anseios dos traba-
lhadores saibam que vamos 
protocolar AVISO DE GRE-

VE”, declarou. 
Além de rea-
juste salarial 

para repor 
as perdas 
por conta 
da infla-
ção, com 
I N P C 

( Í n d i c e 
Naciona l 

d e  Pre ç o s 
ao Consumi-

dor) acumulado em 
10,42%, a categoria luta por 
renovação de todas as cláu-
sulas sociais da CCT (Con-
venção Coletiva de Trabalho) 
até 2023 e conquista de novas 
cláusulas. 

Assembleia na 
Dura Automotive

Na manhã de ontem, os 
companheiros na Dura Au-
tomotive, em Rio Grande 
da Serra, participaram de 
assembleia de mobilização e 
também aprovaram o com-
promisso de fortalecer a luta 
na Campanha Salarial.

É+
O tema da “Campanha 

Salarial 2021 É +, + salário, 
+vacina, + emprego, + direi-
tos, + unidade”.

Os eixos são: preservação 
da saúde e da vida; garantia 
de emprego; aumento sala-
rial que restabeleça o poder 
aquisitivo do trabalhador; 
valorização das normas cole-
tivas de trabalho; política in-
dustrial com nacionalização 
de componentes, máquinas 
e equipamentos.

Metalúrgicos do ABC se reúnem hoje, às 18h, 
na Regional Diadema, para definir os rumos da 

Campanha Salarial

“Os grupos 
que não 
procurarem 
a Federação 
até às 18h de 
hoje receberão 
aviso de greve”

“Graças à 
mobilização da 

categoria, alguns 
patrões entenderam 

o recado e 
apresentaram 

proposta”

“VAMOS LOTAR A ASSEMBLEIA PARA 
DAR O RECADO AOS PATRÕES”
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• Arboleda recusou pro-
posta de renovação do 
São Paulo e pode deixar 
a equipe. O zagueiro 
tem contrato até o meio 
de 2022, e em janeiro 
já pode assinar um pré-
-contrato.

• Abel Ferreira vai en-
frentar um dilema para 
escalar o time do Pal-
meiras para o próximo 
jogo. Além do clássico, 
o Verdão tem o jogo de 
volta da semifinal da 
Libertadores.

• O empresário do lateral 
Guilherme Arana alegou 
que o Corinthians não 
pagou a dívida com o 
atleta. O Timão deve R$ 
4,5 milhões ao jogador, 
e tinha acordado parce-
lar a dívida.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 19h

Corinthians x Palmeiras
Neo Química Arena

Amanhã – 21h

São Paulo x Atlético Mineiro
Morumbi

x

x

Douglas 
Souza nasceu 
em 1976, mora em 

Mauá, é poeta, artesão 
e artista visual. 

Publicou a plaquete 
Cisco Chave em 

2015 pelo selo Ave de 
Rapina. Tem poemas 

e textos publicados 
em sites, revistas 
e antologias. Seu 

primeiro livro será 
publicado em breve. 

Reúne seus trabalhos 
em https://linktr.ee/

ddougsouza

Mostra on-line
100 anos de Cacilda Becker
Dama do teatro, considerada por muitos uma das melhores atrizes 
do Brasil, Cacilda Becker ganha exposição no ano de seu centená-
rio. O Itaú Cultural preparou uma apresentação multimídia sobre 
a carreira e a vida da atriz. Diversas imagens e momentos estão 
reunidos no site contando a história de Cacilda. Para conferir, 
acesse: itaucultural.org.br. 

Exposição virtual
Na Paisagem de São Paulo
Uma apresentação online reúne obras que retratam a cidade de 
São Paulo entre os anos 1930 e 1940 e todas as transformações 
que ocorreram na capital paulista. São mais de 30 pinturas que 
mostram a realidades dessas décadas. Para conferir basta acessar 
o site www.acervo.sp.gov.br/ExpoRebolo.html. A mostra fica no 
ar até fevereiro do ano que vem.

Exposição
DI Cavalcanti Muralista
A exposição inédita reúne 19 pinturas de Di Cavalcanti, além dos 
painéis Trabalhadores e Brasil. Di Cavalcanti foi o idealizador da 
Semana de Arte Moderna de 1922, e um dos principais expoentes 
do modernismo. A exposição vai até o dia 17 de outubro, no insti-
tuto Tomie Othake. De terça a domingo, das 11h às 20h. Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 201, Pinheiros. Entrada gratuita.

Exposição
34ª Bienal de São Paulo
Após ser adiada por conta da pandemia, a 34ª Bienal de São 
Paulo chega com uma imensa variedade de obras. São mais de 
1.100 obras de 91 artistas que ficarão expostas até o dia 5 de 
dezembro. A exposição está no Pavilhão Ciccillo Matarazzo no 
Parque Ibirapuera, e pode ser visitada de terça a domingo, das 
10h às 19h. Entrada gratuita.

A SEDE DA TERRA
O mar com sua fome de séculos
comendo as beiradas do mundo
deixando à mostra suas 
estranhas entranhas
as carcaças de crustáceos
os restos do cretáceo
sua fissura por fissuras
língua líquida lambendo
fendas fiordes falésias
fulminando a dureza 
da pedra da crosta
desvendando fósseis
revelando os corpos as desovas
a história que nele encerra
o mar que cessa e começa em si

matando a sede da terra

Poesia do 
ABC


