
Guarapuava – PR, 04 de junho de 2021 

Exmo. Sr. Rodrigo Pacheco. 

M.D. 

Presidente do Senado da República Federativa do Brasil 

 

Ref. CPI da COVID – Convidadas: Dra. Nise Yamaguchi, Dra. Mayra Pinheiro 

 

Como cidadãos e cidadã, empresários (a), os quais acompanham a vida política e social 

do país há décadas, cientes e cumpridores de seus deveres e obrigações em relação as nossas 

famílias, a sociedade civil e ao nosso país, viemos, respeitosamente até a presença de V. 

Exma., externar a nossa completa indignação e repulsa com os fatos públicos e notórios de 

agressões, grosserias, ofensas, desrespeito, má educação entre outras,  a cidadã, de renome 

internacional e, com um currículo ímpar, a Dra. Nise Yamaguchi, a Dra. Mayra Pinheiro, e 

demais pessoas que foram humilhadas, perpetrado por Membros da CPI da COVID, 

notadamente, os Senhores Senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Otto Alencar. 

Não se discute aqui o fato da existência de quaisquer CPIs, pois sabemos que é uma 

prerrogativa dessa Casa instalar CPIs, na verdade, o que se discute é o baixo nível que chegou 

o Senado Federal, com atitudes desrespeitosas, desqualificadas, preconceituosas e até 

patéticas de alguns de seus Membros, onde, somente interessam ouvir os depoimentos que 

lhes sejam agradáveis ou favoráveis e, quanto contrariados, partem para as atitudes 

inadequadas já descritas. 

Essa Casa, e essa CPI, podem ter a certeza de que, naquela cadeira onde estava 

sentada a Dra. Nise Yamaguchi, também estavam sentados milhões de brasileiros, com 

currículos e não com fichas corridas, dos mais humildes aos mais graduados, informados, 

honestos, empresários, trabalhadores, cumpridores de seus deveres, que também se sentiram 

agredidos e ofendidos, notadamente pelos três Senadores citados. 

A pergunta que mais se houve é: até quando a população vai aguentar e tolerar toda 

essa provocação dos poderes constituídos, notadamente o poder Legislativo e o poder 

Judiciário representado fortemente pelo STF? 

Como exemplo, o STF, já há algum tempo, tem tomado decisões as quais tem chocado 

e indignado cidadãos, cidadãs e instituições tanto públicas como privadas que agem com 

respeito e cumprem com as suas obrigações e as leis perante a nossa pátria. 

O Supremo Tribunal Federal - STF, de uma Instituição passiva, discreta e guardião da 

Constituição, quase não notada, estranhamente, passou a agir ativamente, ou com ativismo, 

invadindo as atribuições do próprio Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo, colocando claramente a nossa democracia em risco, o que é inaceitável em 

qualquer país civilizado e democrático. 

Onde estão os Senadores “tão zelosos” quando se trata do poder Executivo, mas que 

pouco fazem, pois o Senado é freio constitucional e legal, por exemplo, contra aos ataques a 

Constituição Federal perpetrados por membros do STF? 



É fácil humilhar e desqualificar com valentia e má educação um cidadão ou uma cidadã 

comum, difícil é enfrentar uma Instituição do porte do STF, useiro e vezeiro em afrontar a 

Constituição Federal. 

Nos parece que, diante dos humildes rugem como Leões famintos, mas diante dos 

mais poderosos, como o STF, miam como Gatos ardilosos. 

Por fim, conclamamos aos Exmo. Senadores pelo estado do Paraná Senhores Álvaro 

Dias, Flávio Arns e Prof. Oriovisto Guimarães e, demais Senadores da República sabidamente 

íntegros, que continuem reagindo em defesa dos direitos dos cidadãos e cidadãs, e que não se 

calem diante desse, e outros absurdos, a que o povo brasileiro vem sendo submetido ao longo 

desses últimos anos ou décadas. 

Todos os que abaixo assinam e subscrevem essa manifestação, são empresários na 

cidade de Guarapuava, voluntários há décadas na comunidade, por exemplo, com participação 

ativa na Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava – ACIG os quais exerceram os 

cargos de Presidentes Executivos da entidade, a qual tem mais de 66 anos de história no 

desenvolvimento do Município, da região, do Paraná e do Brasil. 

Aproveitamos para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração apresentando as nossas, 

Cordiais saudações, 

 

Sérgio Cristovão Zarpellon 

Célio Teixeira Cunha 

Cledemar Mazzochin 

Eloi Laercio Mamcaz 

Iris Salete Previatti 

José Divonzil da Silva 

Julio Cezar Pacheco Agner 

Rudival Kasczuk 

Valdir Grigolo 

 

Com cópia para: 

Exmos. Srs. Álvaro Dias, Flávio Arns e Prof. Oriovisto Guimarães 

 


