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No Dia Internacional das 
Mulheres, as brasileiras foram 
às ruas para pedir o fim da vio-
lência contra as mulheres, do 
machismo, racismo e fome e 
principalmente por Bolsonaro 
Nunca Mais! A direção do Sin-
dicato Químicos Unificados 
esteve presente nessa luta 
em Campinas, Osasco e São 
Paulo. VEJA como foi o ato no 
dia 8 de março. 

As mulheres são as 
principais vítimas da 
política econômica do 
governo de Jair Bolso-
naro: dos 12 milhões de 
desempregados, 6,5 
milhões são mulhe-
res, segundo dados do 
IBGE. A taxa de deso-

cupação masculina está em 
9%, enquanto a das mulheres 
é de 13,9%. Neste 8 de Março, 
a equipe de CartaCapital esteve 
na Avenida Paulista para acom-
panhar o ato do Dia Interna-
cional da Mulher e entrevistou 
a dirigente Nilza Pereira, da 
Regional Osasco e da Inter-
sindical – Central da Classe 
Trabalhadora: ASSISTA AQUI. 

MULHERES NA RUA PEDEM 
BOLSONARO NUNCA MAIS

https://www.facebook.com/media/set?vanity=quimicos.unificados&set=a.5548119695202240
https://youtu.be/8kmA5pIznys
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O governo Bolsonaro apro-
vou o registro de mais 25 
novos produtos agrotóxicos. 
Desde que assumiu o governo, 
já foram liberados 1654. A nova 
liberação de registros publi-
cada no Diário Oficial da União 
ocorre um dia depois do Ato 
Pela Terra, que reuniu milha-
res de pessoas no Congresso 
Nacional. ASSISTA como foi 
o ato realizado ontem (9/3).

O cantor e compositor Cae-
tano Veloso, acompanhada de 
outras dezenas de artistas se 
reuniram com ministros do STF 
e parlamentares. A Rodrigo 
Pacheco foi entregue um 
documento pedindo que haja 
bloqueio do PL do Veneno, o PL 

6.299, que depois de aprovado 
em regime de urgência pela 
Câmara dos Deputados, tra-
mita no Senado Federal.

Bolsonaro parece mesmo 
comprometido em ser um 
recordista da liberação desses 
produtos que trazem tantos 
males à saúde da população. 
Para se ter uma ideia, em 
2005 surgiram apenas cerca 
de 90 produtos no mercado. 
O número subiu para 150 em 
2015 e deu um salto para 450 
em 2018, no governo Michel 
Temer. Com Bolsonaro à frente 
da presidência em 2019 foram 
474; em 2020, 493 e em 2021, 
562. SAIBA MAIS no portal 
Midia Ninja. 

BOLSONARO LIBERA MAIS 
AGROTÓXICOS

https://youtu.be/NPZUmLoIdso
https://midianinja.org/news/um-dia-depois-do-ato-pela-terra-bolsonaro-libera-uso-de-25-novos-agrotoxicos-no-brasil/
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AGRICULTORES Inocentados 
ACUSAM ABUSOS DE MORO

Os trabalhadores, hoje 
todos absolvidos, relatam 
prisão preventiva ilegal, 
abuso de autoridade e 
excesso policial

Moro ajudou a destruir a agricultura familiar no Paraná

Três agricultores do interior 
do Paraná entraram com uma 
ação de indenização contra a 
União devido a danos morais 
e materiais sofridos durante 
a “Operação Agrofantasma”, 
autorizada em 2013 pelo 
então juiz Sergio Moro, hoje 
pré-candidato à Presidência 
da República pelo Podemos. 
O Químicos Unificados repudia 
esse tipo abuso e se solidariza 
com os agricultores inocen-
tes presos de forma arbitrária 
pelo ex-juiz.

A Operação Agrofantasma 
investigou supostos desvios 
na gestão de recursos e dis-
tribuição de alimentos do 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), programa do 
governo federal vinculado ao 
Fome Zero. Durante a gestão 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), o programa foi rebatizado 
de Programa Alimenta Brasil 
(PAB).

Os agricultores familiares, 
que integravam a Associação 
dos Grupos de Agricultura Eco-
lógica São Francisco de Assis 
(Assis), foram denunciados 
pelos crimes de estelionato 
em detrimento de entidade de 
direito público ou de instituto 
de economia popular, assis-
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tência social ou beneficência; 
associação criminosa; falsifi-
cação de documento público 
e falsidade ideológica.

Na época, um grupo de 13 
agricultores ficou detido em 
Curitiba entre 60 e 90 dias. 
Moro optou pela prisão pre-
ventiva, apesar de o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
tenha entendido que as pri-
sões poderiam ser substitu-
ídas por medidas cautelares 
alternativas.

Segundo reportagem do 
BRASIL DE FATO, na ação, os 
agricultores e os respectivos 
advogados acusam a União 
de prisão preventiva ilegal, 
abuso de autoridade e excesso 

policial durante a operação, 
conduzida pela Polícia Federal 
(PF) e pelo Ministério Público 
Federal (MPF), que apurou 
supostas irregularidades na 
gestão de recursos e distri-
buição de alimentos do antigo 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) – rebatizado 
pelo governo Bolsonaro (PL) 
de Programa Alimenta Brasil 
(PAB).

As decisões tomadas 
durante a operação, “eviden-
ciam não só a ilegalidade da 
prisão preventiva, mas o tama-
nho da desproporcionalidade 
da decisão e elementos perse-
cutórios a pequenos agricul-
tores familiares, que realizam 
tão somente a organização e 
comercialização de alimentos 
saudáveis para famílias e ins-
tituições carentes no interior 
do Paraná”, afirma Jaqueline 
Andrade, assessora jurídica da 
Terra de Direitos. SAIBA MAIS 
sobre esse assunto. 
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Grupo de agricultores 
foram detidos por Moro, 
apesar de o MPF entender 
que as prisões poderiam 
ser substituídas por 
medidas alternativas

https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/agricultores-processam-uniao-devido-a-violacoes-causadas-por-decisoes-de-sergio-moro
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-historia-dos-13-agricultores-presos-por-moro-e-depois-absolvidos/

