
Um dos principais assuntos 
dessa semana foi a denúncia, 
amplamente divulgada na im-
prensa, sobre a corrupção no 
governo Bolsonaro. Conforme 
noticiado, Bolsonaro deu aval 
para a compra da Covaxin por 
um preço 1.000% maior do 
que, seis meses antes, havia 
sido anunciado pela própria 
fabricante indiana. 

Um telegrama da embai-
xada brasileira em Nova Délhi 
mostra que, quando lançada, 
a vacina produzida pelo labo-
ratório indiano Bharat Biotech 
custava 100 rúpias ou cerca de 
1,34 dólares a dose.

O jornalista Luís Nassif 
analisa e explica esse processo 
de corrupção. Somado a esse 
processo de corrupção, o Bra-
sil passou de 500 mil mortes 
para a Covid-19. Grande par-

te dessas mortes poderia 
ser evitada se Bolsonaro não 
tivesse ignorado as ofertas 
de vacinas. A imunização dos 
brasileiros poderia ter come-
çado em dezembro de 2020. 
Só essa medida já reduziria 
grande parte das mortes.

Veja quadro comparativo 
com outros países. 
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O INSS chamou nessa se-
mana cerca de 700 mil se-
gurados por meio de cartas 
ameaçando cortar benefí-
cios. Se não houver entrega 
de documentos em 60 dias, 
haverá o corte de R$ 1,2 bi-
lhão - valor que representa a 
perda de renda para a sobre-
vivência desses segurados, 
segundo cálculos da Asses-
soria de Saúde e Previdência 
da Fetquim-CUT. 

André Alves, dirigente do 
Químicos Unificados e Secre-
tário de Saúde da Fetquim, 

afirma que o governo quer 
continuar maltratando 700 
mil segurados. Entre eles, os 
aposentados, obrigando-os 
a irem em agências, tendo 
dificuldades de locomoção, 
incentivando aglomerações. 

“O Brasil precisa tirar esse 
Bolsonaro, são mais de 500 
mil brasileiros que se foram 
em 1 ano e 3 meses de pan-
demia, e muitos que contri-
buíram pelo INSS nem terão 
direito ao Benefício. Fora Bol-
sonaro Genocida”, diz André. 
LEIA MAIS sobre assunto. 

CORTE DE BENEFÍCIOS 

http://fetquim.org.br/noticias/governo-anuncia-mais-uma-crueldade-corte-de-beneficios-para-700-mil-segurados-do-8f9c/


3 Químicos Unificados • Junho • 2021

Muitas novidades para co-
memorar os 3 anos do Livres! 
Agora, as cestas são semanais 
e os produtos serão entregues 
dentro de uma sacola perso-
nalizada. Elas são feitas por 
uma cooperativa de mulheres, 
empreendimento de economia 
solidária, que utilizam caixas 
de leite e sobras da indústria 
de tecidos para produzir a sa-
cola e gerar renda às famílias. 
SAIBA MAIS sobre as sacolas

Este é um elo solidário em 
que diversos projetos fazem 
parte, desde o produtor dos 

alimentos, passando pelas 
costureiras das sacolas até a 
distribuição das cestas. Faça 
parte também desta constru-
ção de uma rede solidária não 
capitalista. PEÇA AQUI a sua 
cesta de produtos agroeco-
lógicos!

Para comemorar esses 3 
anos, vamos ainda sortear 
uma cesta com vários pro-
dutos da loja do Livres. Para 
participar, basta preencher o 
FORMULÁRIO e cruzar os 
dedos! Boa sorte! O sorteio 
será dia 30 de junho.
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3 anos do 
Livres!

https://www.facebook.com/rede.livres.produtosdobem/photos/a.449505205473670/1220504231707093/
https://www.livres.eco.br/cestas-organicas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxhJkQtSaJVFRP1116qbQOXam7F5KNcf5KOve2oh-W4sHVkw/viewform

