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AUXÍLIO ELEIÇÃO

Nessa semana, o governo 
federal começou a pagar o cha-
mado Auxílio Brasil. Ao invés 
de fortalecer o Bolsa Família, 
programa que em 18 anos tirou 
mais de 3,4 milhões de pes-
soas da situação de pobreza 
extrema, Bolsonaro lançou seu 
próprio programa de transfe-
rência de renda feito às pres-
sas e sem critérios definidos. 

A ideia é que o Auxílio pague 
em média R$400 (esse valor 
dependeria da aprovação da  
PEC DOS PRECATÓRIOS). 

No entanto, o projeto estaria 
garantido apenas até o final 
de 2022. Não é coincidên-
cia o fato de que logo após 
as eleições presidenciais, o 
governo já não garante mais 
o dinheiro às famílias bene-
ficiárias. A realidade é que o 
Auxílio Brasil destrói as bases 
sociais necessárias para que 
a população saia da pobreza 
com dignidade e tendo sua 
cidadania respeitada.

Para receber o Bolsa Famí-
lia, por exemplo, era obrigatória 

SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

Programa proposto por Bolsonaro não tem estrutura 
para combater a pobreza e se mostra como medida 

desesperada para garantir votos em 2022

https://cutt.ly/oTRtU9Z


2 Químicos Unificados • Novembro • 2021

a frequência escolar mínima 
de 85% das crianças e jovens 
de cada residência. Também 
havia a exigência de vacinação 
para crianças de 0 a 6 anos. 
Essas medidas garantiam o 
desenvolvimento saudável e 
reduziram em 16% a morta-
lidade de crianças de 1 a 4 
anos, comparando com as que 
não recebiam o Bolsa Famí-
lia, segundo estudo da revista 
científica PLOS Medicine.

De acordo com esse 
estudo, em famílias negras 
e de municípios mais pobres, 
essa redução da mortalidade 
infantil chegou a 26% e 28%, 
respectivamente.

São inúmeros os benefícios 
que o Bolsa Família trouxe ao 
longo dos últimos anos, que 
passam desde a melhora dos 
indicadores de segurança ali-
mentar até garantia de direi-
tos e autonomia às mulheres.

O encerramento do Bolsa 
Família e a criação de um 
Auxílio desmantelado e sem 
base refletem o caráter crimi-
noso, incompetente e leviano 
do governo Bolsonaro. Vale 
lembrar que o Auxílio Brasil 
excluirá 22 milhões dos 39 
milhões de beneficiários que 
recebiam o Auxílio Emergen-
cial. Essas pessoas deixarão 
de receber qualquer tipo de 
renda.

Fica claro que Bolsonaro 
não tem compromisso com a 
redução da pobreza e melho-
ria da qualidade de vida das 
populações vulneráveis no 
Brasil. O que está em jogo 
são manobras eleitoreiras, 
desvio de recursos e destrui-
ção de programas criados por 
opositores políticos do atual 
governo, mesmo que o custo 
seja a miséria da população 
brasileira.
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FORA BOLSONARO! 

O Dia da Consciência Negra 
inspira o sétimo dia nacio-
nal de protestos pelo Fora 
Bolsonaro. Neste sábado, 20 
de novembro, dirigentes do 
Sindicato Químicos Unificados 
também estarão  presentes 
no ato em São Paulo, às 12h, 
na Avenida Paulista, e em 
Campinas, às 9h30, na Esta-
ção Cultura (Praça Floriano 
Peixoto, s/n). 

Estão confirmadas mani-
festações em mais de 60 
cidades em todas as regiões 
do país. Os grandes proble-
mas nacionais estarão, como 
sempre, presentes nos pro-
testos: desemprego; descon-
trole no custo dos alimentos, 
do gás, dos combustíveis, da 
conta de luz e da moradia; 
pobreza e fome voltando aos 
níveis do século passado.
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MARIGHELLA, UM FILME 
IMPORTANTE E NECESSÁRIO

“É um filme não só sobre 
quem resistiu no passado, mas 
sobre quem está resistindo 
hoje. Junta a luta do passado 
com a luta do presente”, disse o 
pastor Henrique Vieira no lan-
çamento do filme Marighella, 
do diretor Wagner Moura, no 
assentamento Jacy Rocha, do 
Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra, em Prado, no Sul da 
Bahia. Vieira também faz parte 
do elenco do filme atuando 
como frei dominicano, amigo 
de Carlos Marighella. 

“A sensação é que o filme 

finalmente encontrou seu 
público”. O público a que 
Wagner Moura se refere são 
as pessoas que constroem o 
MST, “um dos maiores movi-
mentos sociais do mundo, um 
movimento social que inspira 
e me faz acreditar num futuro 
melhor pro país”, acrescenta. 
ASSISTA AQUI ao lança-
mento do filme no assenta-
mento Jacy Rocha. 

Um filme necessário e 
importante sobre o que foi e 
como foi a ditadura militar no 
Brasil. 
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