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Por vacina no braço, comi-
da no prato e Fora Bolsonaro, 
sindicatos, movimentos popu-
lares e partidos de oposição 
voltam às ruas amanhã, dia 
19 de junho. Em Campinas, os 
dirigentes do Químicos Uni-
ficados estarão a partir das 
10h no Largo do Rosário, no 
Centro, e em Osasco, a cami-
nhada será a partir 13h30 na 
Rua Antônio Agu, esquina com 
a rua Dante Batiston, e segui-
rá até a Estação de Osasco. 
Depois, seguem para Avenida 
Paulista.

No Brasil, pelo menos 246 
cidades já confirmaram que 
farão atos e manifestações 
contra o governo Bolsonaro. 

O dia é marcado pela hashtag 
#19J. A expectativa dos orga-
nizadores é superar os atos 
do mês passado. No #29M, 
mais de 200 cidades regis-
traram protestos.

Além do repúdio ao go-
verno, os manifestantes exi-
gem vacinação imediata e a 
volta do auxílio emergencial 
de R$ 600 enquanto durar a 
pandemia. #ForaBolsonaro e 
“vacina no braço, comida no 
prato” são as palavras de or-
dem que resumem o espírito 
das manifestações nas ruas 
e nas redes sociais. 

Participe das manifes-
tações! SAIBA MAIS como 
participar com segurança!  

ATO FORA BOLSONARO!

https://www.brasildefato.com.br/2021/06/16/vai-protestar-contra-bolsonaro-saiba-como-ir-as-ruas-seguindo-protocolos-sanitarios
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Desde o início do des-
governo Bolsonaro, a desi-
gualdade social só aumentou. 
Agora na pandemia, bateu 
recordes e a renda média 
do trabalhador despencou 
ao menor patamar da série 
histórica desde 2012.   

Segundo o estudo da 
FGV “Bem-Estar Trabalhis-
ta, Felicidade e Pandemia”, 
a desigualdade medida pelo 
índice Gini trabalhista ficou 
no primeiro trimestre desse 
ano em 0.674. O Índice de Gini 
é um instrumento para medir 
o grau de concentração de 
renda em determinado grupo 
numa escala entre zero e 1. 
Portanto, quanto mais ele se 

aproxima do 1, maior é a di-
ferença entre pobres e ricos, 
como explica na matéria do 
portal OUTRAS PALAVRAS. 

A renda do trabalhador 
nunca esteve tão baixa, me-
nos de R$ 1 mil mensais. A 
renda caiu 11,3% em menos 
de um ano e está em R$ 995, 
ponto mais baixo da série his-
tórica desde 2012. Além disso, 
sentimentos como raiva, pre-
ocupação, estresse, e tristeza 
aumentaram em média 3,2 
pontos percentuais no Brasil 
durante a pandemia. Esses 
indicadores subjetivos de 
bem-estar pioraram mais no 
Brasil que a média de outros 
40 países.

Desigualdade bate recorde
na pandemia

https://outraspalavras.net/desigualdades-mundo/brasil-mergulha-no-fosso-da-desigualdade/
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As regionais Campinas e 
Osasco apoiam as campanhas 
“Vacina no braço, comida no 
prato” e “Quem tem fome, tem 
pressa”. O objetivo é arrecadar 
alimentos para as pessoas que 
sofreram com a perda do em-
prego e da renda na pandemia. 

Se quiser ajudar, passe no 
Livres em Campinas e deixe 
sua doação como açúcar, ar-
roz, feijão, óleo entre outros. E 

se você recebe seus produtos 
em casa, pode entregar a sua 
doação para o entregador. 

Em Osasco, é possível en-
tregar a doação na sede do 
Sindicato ou então contribuir 
com qualquer quantia pelo PIX 
bancodealimentoosasco@
gmail.com

Ajude! Participe e vamos 
contribuir para alimentar as 
pessoas mais vulneráveis. 
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Vacina no braço
Comida no prato
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