
Em meio ao circo armado 
por Bolsonaro pela presepada 
do voto impresso, o desfile de 
tanques em frente ao Con-
gresso desvia a atenção para 
o que realmente interessa ao 
país: a qualidade de vida e de 
direitos dos trabalhadores. 

Por 304 votos a favor e 
133 contrários, os deputados 
aprovaram a MP 1045, que 
trata de uma minirreforma 
trabalhista com mais de 400 
emendas que alteram regras 
de contratação e demissão, 
restringem a fiscalização nas 
empresas e reduzem as pos-
sibilidades de acesso à Justiça 
do Trabalho. VEJA AQUI os 
deputados que votaram con-
tra você trabalhador.

“As novas medidas de 
flexibilização laboral e afas-

tamento dos sindicatos das 
negociações mais uma vez 
seguem a linha da precariza-
ção e aumentarão a vulnera-
bilidade dos trabalhadores e 
das trabalhadoras”, diz nota 
das centrais sindicais. LEIA 
o texto na íntegra. 

Nós do Químicos Unifica-
dos somos contra e vamos 
continuar na luta contra todo 
e qualquer tipo de retirada de 
direitos dos trabalhadores. 
Para SABER MAIS, acesse 
as redes sociais do sindicato.
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Deputados aprovam MP 1045 e atacam mais uma vez 
os direitos dos trabalhadores

RETROCESSO

https://www.camara.leg.br/presenca-comissoes/votacao-portal?reuniao=62583&itemVotacao=9965
https://download.uol.com.br/files/2021/08/1462560450_nota-das-centrais-sindicais-mp-1045-11.08.2021.pdf
https://www.facebook.com/quimicos.unificados/photos/a.668839219797003/4840300795984137
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Bolsonaro será incriminado
A Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) da Covid 
decidiu encaminhar o indi-
ciamento do presidente Jair 
Bolsonaro pelos crimes de 
charlatanismo, curandeiris-
mo e propaganda enganosa. 
Somados, eles podem resultar 
em uma pena máxima supe-
rior a 18 anos de prisão. AS-
SISTA a reportagem do UOL.

O crime de charlatanis-
mo, por sua vez, prevê mul-
ta e detenção de três meses 
a um ano para aqueles que 
anunciam “cura por meio se-
creto ou infalível”, enquanto 
o crime de curandeirismo 
estabelece detenção de seis 
meses a dois anos para quem 
exerce a medicina ilegalmente 
prescrevendo, ministrando ou 
aplicando qualquer substân-
cia, usando gestos e fazendo 

diagnósticos que deveriam ser 
restritos a especialistas. 

Além disso, o depoimento 
de Jailton Batista, diretor exe-
cutivo da Vitamedic, uma das 
fabricantes da ivermectina no 
Brasil, reforçou a decisão da 
CPI de enquadrar Bolsonaro 
por charlatanismo. 

Batista admitiu que a em-
presa teve ganhos com a ven-
da do remédio na pandemia. 
Disse, ainda, que patrocinou 
a publicação de anúncios a 
favor do tratamento preco-
ce, contrariando evidências 
científicas. 

O faturamento da empresa 
com a venda do medicamento 
aumentou de R$ 15,7 milhões 
em 2019, antes da pandemia, 
para R$ 470 milhões em 2020, 
durante a crise de covid-19 
no Brasil.

https://youtu.be/RqTehrQ_UUA
https://youtu.be/RqTehrQ_UUA
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Conforme dados do gru-
po de pesquisa Alimento para 
Justiça: Poder, Política e De-
sigualdades Alimentares na 
Bioeconomia, com sede na 
Freie Universität Berlin, na 
Alemanha, 125,6 milhões de 
brasileiros sofreram com in-
segurança alimentar durante 
a pandemia. O número equi-
vale a 59,3% da população do 
país e se baseia em pesquisa 
realizada entre agosto e de-
zembro de 2020.

Desde o início da pande-
mia, o preço dos alimentos 

aumentou 15% no país, se-
gundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). A taxa é quase o triplo 
da inflação geral registrada no 
mesmo período, 5,2%. VEJA 
MAIS dados sobre o assunto. 

Militante da Coalizão Ne-
gra por Direitos, Douglas Bel-
chior afirma que o aumento da 
fome durante a pandemia, es-
pecialmente nas regiões pe-
riféricas, configura genocídio 
e crime contra a humanidade.
(Com informações do Brasil 
de Fato)
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https://www.facebook.com/667203819960543/posts/4837504172930466/
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