
Governo Bolsonaro foi o 
que mais liberou agrotóxicos 
nos últimos 20 anos, desde 
que teve início a série histó-
rica do Ministério da Agri-
cultura. Em 2020 foi o maior 
número de pesticidas regis-
trados, contabilizando 493, e 
em 2019, foram 474. Esse ano, 
desde janeiro, já foram 259 e 
na última semana 29. 

Entre os últimos princípios 
ativos liberados pelo gover-
no, estão um inseticida (Ci-
claniliprole) e um fungicida 
(Oxatiapiprolim). Ambos con-
siderados pelo Ibama como 
“Produto Muito Perigoso ao 

Meio Ambiente”. Esses prin-
cípios ativos são usados para 
o combate a lagartas nas la-
vouras como de café, milho e 
soja e no controle de fungos 
em culturas como batata, 
alho, cebola, tomate e alface. 
SAIBA MAIS na reportagem 
do G1. 

Por isso, o Sindicato Quí-
micos Unificados apoia a 
Rede Livres – Produtos 
do Bem. São produtos sem 
veneno, produzidos de forma 
agroecológica, com respeito 
ao meio ambiente e comer-
cializados de forma solidária, 
sem atravessadores. 

Boletim Semanal

UNIFICADOS
28 de junho a 02 de julho de 2021SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

Ministério da 
Agricultura liberou 

mais 259 agrotóxicos 
este ano e 29 somente 

na última semana

GOVERNO DO VENENO

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/06/29/ministerio-da-agricultura-registra-2-principios-ativos-ineditos-e-mais-27-genericos-usados-na-formulacao-de-agrotoxicos.ghtml
https://www.livres.eco.br/
https://www.livres.eco.br/
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Mais uma semana de 
denúncias de corrupção no 
governo Bolsonaro. Agora, 
a imprensa publicou que foi 
cobrada a propina de 1 dólar 
por vacina da AstraZene-
ca. Segundo reportagem da 
Carta Capital, Luiz Paulo 
Dominguetti Pereira, que se 
apresenta como representan-
te da empresa Davati Medical 
Supply, afirmou que o diretor 
de Logística do Ministério da 
Saúde, Roberto Ferreira Dias, 
cobrou propina de 1 dólar por 
dose para fechar a compra de 
400 milhões de doses da vaci-
na AstraZeneca. A revelação foi 
feita ao jornal Folha de S.Paulo.

Diante da corrupção, de 
uma política de morte e da 
incapacidade de Bolsonaro de 
governar o País, movimentos 
populares, partidos políticos 
e organizações da sociedade 
civil protocolaram na quarta-
-feira (30/6) o chamado “su-
perpedido de impeachment” 
de Jair Bolsonaro. 

O objetivo dessa articu-
lação foi reunir em um único 
processo argumentos dos 
123 pedidos de destituição 
já apresentados à Mesa Di-
retora da Câmara dos Depu-
tados. Além de 21 crimes de 
responsabilidade já listados 
anteriormente, foram incluí-

Mais corrupção e 
‘superpedido’ de Impeachment

https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vendedor-de-vacina-diz-a-jornal-que-governo-bolsonaro-pediu-propina-de-1-dolar-por-dose/
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das as recentes denúncias de 
prevaricação na compra su-
perfaturada da vacina Covaxin 
como noticiou o portal Rede 
Brasil Atual.

A terceira jornada nacional 
pelo Fora Bolsonaro aconte-
cerá com novos atos para 
amanhã (3/7), chamado #3J. O 
Sindicato Químicos Unificados 
vai às ruas novamente para 
lutar contra esse governo 
genocida, por auxílio emer-
gencial de R$ 600 e Vacina 

para Todos. 
Em Campinas, a concen-

tração será às 10h no Largo 
do Rosário. Em Osasco, será 
às 12h30 no Largo de Osasco 
e às 13h na Praça da Matriz, 
em Cotia. Depois todos se-
guem e se juntam aos de-
mais movimentos na Aveni-
da Paulista. Compareça! Para 
sua segurança, use máscara, 
pratique o distanciamento 
social e utilize álcool em gel 
para higienização das mãos. 

FORA
genocida

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/06/superpedido-impeachment-bolsonaro-manifestacoes-3j/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/06/superpedido-impeachment-bolsonaro-manifestacoes-3j/


4 Químicos Unificados • Junho/Julho • 2021

BOLETIM SEMANAL DO UNIFICADOS é uma publicação dos 
sindicatos Químicos, Plásticos, Abrasivos, Farmacêuticos e Similares.
 quimicos.unificados
 quimicosunificados
 (19) 3735-4900 (Campinas) | (11) 3608-5411 (Osasco)
 (19) 99167- 8619 (Campinas) | (11) 97426-8114 (Osasco)
 regionalcampinas@quimicosunificados.com.br
 regionalosasco@quimicosunificados.com.br 
www.quimicosunificados.com.br

Coletivo de Mulheres: desafios e lutas

O Sindicato Químicos Unifi-
cados sempre teve como pauta 
a luta das mulheres. Por isso, 
conta com o coletivo de mu-
lheres desde 2017. O coletivo 
tem como objetivo discutir o 
assédio moral e sexual no local 
de trabalho, as promoções e a 
carreira nas empresas, além 
da dupla até mesmo tripla jor-
nada que as mulheres exercem 
no dia a dia. 

Apesar das restrições da 
pandemia e em respeito ao 
distanciamento social, as ati-

vidades não pararam.  Esta 
semana, cerca de 24 pesso-
as participaram de encontro 
online com a Juliane Bielak, 
da Confederação Nacional do 
Ramo Químico, para falar sobe 
Sindicalismo e a vida pessoal 
– desafios a serem enfrenta-
dos. A proposta do coletivo é 
realizar atividades para envol-
ver todos e todas, não apenas 
as dirigentes, mas homens e 
as trabalhadoras da base do 
sindicato. LEIA MAIS sobre 
o coletivo no site do sindicato. 

https://quimicosunificados.com.br/noticia-principal-unificados/coletivo-de-mulheres-desafios-e-lutas/

