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CPI APONTA MAIS DE 10 CRIMES
COMETIDOS POR BOLSONARO

O relatório final da CPI da
Covid foi aprovado e entregue
para Procuradoria Geral da
República, Senado, STF e o
Tribunal Penal Internacional e
sugere o indiciamento de Bolsonaro por 10 tipos de crimes.
A CPI expôs para o mundo e
registrou na história aquilo
que a população já sente na
prática.
A maneira como Bolsonaro
conduziu a pandemia foi uma
política planejada para iludir
a população e administrar
interesses de empresários e

do próprio governo.
Bolsonaro negou a doença
e mentiu dizendo que cloroquina curava Covid. A CPI ouviu
o depoimento desesperado de
pessoas que perderam seus
familiares. Vidas que para o
governo não têm valor, mas
deixaram um buraco em inúmeras famílias.
As vidas perdidas foram,
em sua maioria, de pobres
que seguiram se arriscando
nos ônibus, de trabalhadores
cujos patrões não permitiram
que ficassem em casa, de ido-
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sos que não têm valor para
Bolsonaro, pois segundo ele
“já viveram muito”.
O Mapa da Desigualdade,
da Rede Nossa São Paulo,
mostra que entre a população negra na cidade, 47,6%
das mortes ocorreram por
causa da Covid-19 no primeiro semestre de 2021; já
entre a população branca
foram 28,1%. Isso não é
coincidência.

Não foi à toa que o presidente deixou de comprar
a vacina da Pfizer em 2020
e espalhou mentiras sobre a
Coronavac. Ele estava ciente
do esquema para compra da
vacina indiana Covaxin, que
renderia propina de US$ 1
por vacina ao governo.
Bolsonaro é o responsável
pelas mais de 600 mil mortes
pela Covid-19 no Brasil, por
isso, ele é um genocida.

AUXÍLIO BRASIL PODE DEIXAR
POPULAÇÃO MAIS POBRE

A partir de novembro,
pelo menos 20 milhões de
pessoas que hoje recebem
o auxílio emergencial ficarão
sem qualquer benefício. O
auxílio emergencial acaba

em outubro e não será prorrogado. O governo diz que
começará em novembro os
pagamentos do Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa
Família, mas só uma parte
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dos beneficiários do auxílio
emergencial participará do
novo programa. Mais uma
ação do governo Bolsonaro,
que está totalmente alheio
às necessidades das pessoas que passam fome e
perderam emprego e renda
durante a pandemia.
A implantação desse
auxílio pelo Governo Federal é uma medida eleitoreira, ele só terá validade
até dezembro do ano que
vem. Portanto, aumentar o
valor do repasse é importante, mas não é o suficiente.
Para resolver, é necessário
ter uma mudança na política
econômica.
Para que isso aconteça, é
preciso taxar as grandes fortunas. Assim, o governo volta

a ter espaço fiscal para fazer
investimento público em
saúde, educação e retomar
as obras públicas. Somente
dando dinamismo e ativando
a economia, será possível
fazer a retomada da geração
de empregos, aumento da
renda e baixar a inflação. Por
isso, é importante a saída do
Bolsonaro da presidência.
Segundo artigo da jornalista Maria Carolina Trevisan,
especializada na cobertura
de direitos humanos, políticas públicas sociais e democracia, publicado no UOL, “o
governo federal propõe desmontar o Bolsa Família para
impor uma medida inconsistente, ineficaz e criada sem
transparência ou participação da sociedade civil”.

FIQUE POR DENTRO DA NOSSA CCT
Você sabia que o
empregador deve
disponibilizar o
vale-transporte
antecipadamente?

Pois é! Você tem que
receber o vale-transporte
com antecedência, para se
deslocar da sua casa até o
trabalho e do trabalho até
sua casa. E tem um valor
máximo a ser descontado.
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Confira o VÍDEO e entenda
mais um direito seu!
É fundamental conhecer
os próprios direitos e saber
de onde vieram nossas
conquistas para barrar os
abusos dos patrões e seguir
lutando.
Por isso, acompanhe a
nossa série de vídeos sobre
a Convenção Coletiva de
Trabalho, tanto da categoria
química quanto farmacêutica. É muito importante que
todas as trabalhadoras e trabalhadores fiquem atentos!
São nossos direitos! Se ficou

com alguma dúvida, entre em
contato conosco.
@quimicos.unificados
@quimicosunificados

NOVO SITE DO CEFOL OSASCO
O Cefol Osasco agora tem
um site que reúne fotos,
vídeos e todas as informações sobre o funcionamento
do clube, como valores,
horários de funcionamento
e regras para acesso.
Através do novo site tam-

bém é possível acompanhar
as novidades sobre todas as
opções de lazer do sindicato:
data de festas, sorteios para
a colônia de férias e muito
mais.
Acesse: https://www.
cefolosasco.com/
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