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QUASE 20 MILHÕES 
PASSAM FOME NO BRASIL

Quase 20 milhões de bra-
sileiros passam períodos de 
24 horas sem ter o que comer. 
Cerca de metade da população 
– 116,8 milhões de pessoas – 
sofre atualmente de algum 
tipo de insegurança alimen-
tar. Segundo levantamento da 
Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede 
Penssan), o Brasil continua 

dividido entre os poucos que 
tem fartura na mesa e os mui-
tos que só tem a vontade de 
comer.

De acordo com o Inqué-
rito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 no 
Brasil, a situação vem pio-
rando de forma acelerada 
sob o governo Bolsonaro. “Em 
apenas dois anos, o número 
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de pessoas em situação de 
insegurança alimentar grave 
saltou de 10,3 milhões para 
19,1 milhões. Nesse período, 
quase 9 milhões de brasileiros 
e brasileiras passaram a ter a 
experiência da fome em seu 
dia a dia”, aponta o relatório.

Além disso, a criação de 
empregos informais e pior 
remunerados prevalece e 
achatou a renda dos mais 
pobres. Em seus domicílios, 
quase toda a renda é gasta 
em alimentos, transporte e 
moradia. 

Reportagem da Folha de 
S. Paulo aponta que desde 

2014, o rendimento domiciliar 
real per capita do trabalho 
caiu de R$ 249 mensais para 
R$ 172, em média, na metade 
mais pobre do Brasil, segundo 
dados da FGV Social. 

O estudo da Rede Pens-
san, mostra ainda que devido 
à constante crise política e 
econômica, agravada pela 
condução desastrosa do 
governo Bolsonaro da pan-
demia de covid-19, o Brasil 
agrava a cada dia o cenário de 
extrema pobreza. Por isso, o 
Químicos Unificados defende 
o Fora Bolsonaro! É urgente 
que ele saia antes de 2022. 

Esse mês é conhecido 
como Outubro Rosa e tem o 
intuito de alertar a população 
sobre a importância da pre-
venção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama. Em 19 de 
outubro, é o Dia Internacional 

contra o Câncer de Mama. A 
data serve para reforçar a 
importância da prevenção 
da doença, muitas vezes com 
exames periódicos que podem 
diagnosticar de forma precoce 
o câncer.

OUTUBRO ROSA
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Nossa Convenção Coletiva 
de Trabalho dos Farmacêu-
ticos reforça a necessidade 
das empresas abordarem o 
tema de prevenção de câncer 
agressivo à saúde das mulhe-
res por meio de campanhas 
educativas. 

Outra data importante é 
o 17 de outubro, quando é 
comemorado o dia nacional 
da vacinação. A data foi criada 
para conscientizar a popula-
ção sobre a importância do 
meio de prevenção, que pre-
cisa ser realizado em períodos 
específicos para garantir a 
imunidade.

A importância desta data 
se torna ainda mais rele-
vante nos tempos atuais, já 
que vivemos uma pandemia 
e enfrentamos uma onda de 
desinformação e negação da 
ciência por conta do governo 
de Bolsonaro.

Lembrando que um estudo 
feito em São Paulo mostra que 
9 em cada 10 pessoas inter-
nadas com complicações da 
Covid-19 não tinham a vaci-
nação completa. Por isso, o 
Químicos Unificados defende o 
amplo direito das trabalhado-
ras e trabalhadores à saúde e 
às melhores condições de vida. 
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Sabia que nossas Conven-
ções Coletivas de Trabalho, 
tanto a dos químicos quanto 
dos farmacêuticos, garantem 
que o trabalhador que realizar 
horas extras de segunda a 
sábado será pago com um 
aumento de 70%, enquanto 
a CLT prevê o pagamento do 
adicional de apenas 50%? 
Confira o VÍDEO e saiba mais.

É fundamental conhecer 
os próprios direitos e saber 
de onde vieram nossas con-
quistas para barrar os abusos 
dos patrões e seguir lutando.

Por isso, acompanhe a 
nossa série de vídeos sobre a 
Convenção Coletiva de Traba-
lho, tanto da categoria química 
quanto farmacêutica. É muito 
importante que todas as tra-
balhadoras e trabalhadores 
fiquem atentos! São nossos 
direitos!

Se ficou com alguma 
dúvida, entre em contato 
conosco.
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SAIBA MAIS SOBRE HORA 
EXTRA DA NOSSA CCT

https://fb.watch/8E1-3KHNJu/
https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/192609809650699
https://www.instagram.com/reel/CUI1-

