
Como é possível gastar 
tanto em apenas um dia? Os 
cartões corporativos cobrem 
todo tipo de despesa realizada 
pela família do presidente. 
Os gastos são concentrados 
principalmente nas áreas de 
alimentação, transporte e hos-
pedagem.

Somente neste ano, o pre-
sidente usou o cartão para 
gastos que chegam a R$ 8,8 
milhões segundo o Portal da 

Transparência. Ao mesmo 
tempo, 116 milhões de pes-
soas não tem acesso suficiente 
para se alimentar e 19 milhões 
estão passando fome. O levan-
tamento é da Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Rede Penssan).

Em 2019, no primeiro ano 
do mandato, Bolsonaro gas-
tou R$ 4,8 milhões. Em 2020, 
as compras somaram R$ 7,9 
milhões. Já no ano passado, as 
despesas lançadas no cartão 
corporativo ficaram em R$ 6,7 
milhões. Até o momento, esses 
gastos somados totalizam 
R$ 28,2 milhões. No entanto, 
desde 2019, o Palácio do Pla-

Boletim Semanal

UNIFICADOS
Boletim semanal 16 a 20 de maio de 2022SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

Enquanto o povo passa 
fome e a inflação acaba 
com a renda do trabalhador, 
Bolsonaro gasta, em média, 
R$ 32 mil reais por dia 
no cartão corporativo
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nalto impõe sigilo e se recusa a 
descrever os gastos. Com base 
em decreto editado durante a 
ditadura, o governo Bolsonaro 
alega que a divulgação dos 
dados poderia ferir “a ordem 
e a segurança públicas”. Para 
que sigilo, se quem não deve 
não teme? SAIBA MAIS 

Além disso, o governo Bol-
sonaro continua tirando direi-
tos dos trabalhadores. Esta 
semana, ele propôs novas 
medidas para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Uma das mudanças é 
a redução da multa em caso 
de demissão sem justa causa, 
de 40% para 20%. A ideia do 

Ministério da Economia é redu-
zir os custos de empresas com 
a contratação de funcionários. 
Por isso, outra proposta é redu-
zir a alíquota de contribuição.

Hoje, as empresas reco-
lhem 8% sobre o salário dos 
trabalhadores, a quantia é 
depositada mensalmente 
nas contas do FGTS. Com a 
mudança, o percentual cairia 
para 2% e iria aumentar novos 
empregos e novas contrata-
ções. Mas, essa era a mesma 
desculpa quando aprovaram 
a reforma trabalhista. Pois é 
qual é a realidade? Estamos, 
sem direitos, sem empregos e 
com uma economia afundada.

Um estudo promovido por 
três pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e 
publicado pelo Centro de Pes-
quisa em Macroeconomia das 
Desigualdades (Made-USP) 
indica que a reforma traba-
lhista não favoreceu a criação 
de empregos no Brasil.

Para chegar a conclusão, 
os pesquisadores Gustavo 

Pereira Serra, Ana Bottega e 
Marina da Silva Sanches usa-
ram um método que simula 
cenários e compara o Brasil 
com países da América Latina 
e do Caribe que não passaram 
pelas mudanças na legislação 
trabalhista.

O fato, para os pesquisa-
dores, demonstra que o dis-
curso de geração em torno da 

REFORMA TRABALHISTA NÃO 
GEROU EMPREGO

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/05/internet-reage-a-gastos-milionarios-de-bolsonaro-no-cartao-corporativo/
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reforma trabalhista de Michel 
Temer foi, de fato, muito mais 
político do que técnico, uma 
vez que ignorou a conclusão 
apontada pelos principais 
estudiosos no momento de 
sua aprovação.

Dias após a aprovação do 
texto, em julho de 2017, o pró-
prio Temer engrossou o coro: 
“Setores produtivos estimam 
que a modernização na lei tra-
balhista criará, a curto prazo, 
mais de 2 milhões de empre-
gos”, disse o ex-presidente 
à Agência Brasil. “Sobretudo 
para os mais jovens.”

O que se vê, no entanto, 
é que a expectativa não se 
concretizou. Em julho de 
2021, quando o texto com-
pletou exatos 4 anos, o Brasil 
ultrapassou a marca de 14,8 

milhões de desempregados. 
Atualmente, o País ainda 
soma quase 12 milhões de 
pessoas na mesma situação.

O estudo desta terça-feira, 
portanto, está em linha com 
o apontado por especialistas 
consultados por CARTACAPI-
TAL diretamente envolvidos 
no tema em um balanço sobre 
os 4 anos primeiros anos de 
vigor da nova lei. Na ocasião, 
a conclusão apontada tam-
bém foi a de que a reforma 
trabalhista não cumpriu sua 
principal promessa de gera-
ção de empregos. Na ocasião, 
outros itens como a insegu-
rança jurídica e a precarização 
do mercado de trabalho tam-
bém foram indicadas como 
pontos que permitiam afirmar 
o fracasso da mudança da lei.

https://www.cartacapital.com.br/economia/estudo-da-usp-indica-que-reforma-trabalhista-nao-favoreceu-a-criacao-de-empregos/
https://www.cartacapital.com.br/economia/estudo-da-usp-indica-que-reforma-trabalhista-nao-favoreceu-a-criacao-de-empregos/
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SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

O Químicos Unificados 
apoia a construção de diver-
sas alternativas de produ-
ção e consumo, baseadas na 
autonomia dos trabalhadores, 
sem exploração humana ou 
da natureza. É o caso da Rede 
Livres - Produtos do bem. O 
apoio do sindicato para a Cre-
sol entra nessa perspectiva: 
construir uma economia onde 
não haja patrões, nem explora-
dos. Que seja justa e solidária.

É importante saber que o 
sindicato e a Cresol são enti-
dades autônomas. O sindicato 
é dirigido pelos seus sindica-
lizados e a Cresol pelos seus 
cooperados. A Cresol não uti-
liza dinheiro do sindicato, por 
exemplo. O dinheiro da Cresol 

vem exclusivamente dos seus 
associados.

ASSISTA e saiba mais sobre 
a Cresol e por quê se associar 
e fazer parte de um mundo 
financeiro em que ao invés do 
lucro privado seja priorizado 
as pessoas, no lugar do indi-
vidualismo seja promovida a 
solidariedade, a concentra-
ção de riqueza seja substituída 
pelo desenvolvimento local. 
Enfim, onde o banqueiro seja 
substituído pela cooperação. 

FINANÇA 
SOLIDÁRIA

Entre em contato
com a Cresol: 

(11) 97599-0679 (Osasco) 
(19) 99742-2131 (Campinas)

https://fb.watch/d61vDOkqdW/

