
O indigenista Bruno Araújo 
Pereira e o jornalista inglês 
e colaborador do jornal 
The Guardian, Dom Phillips 
estão desaparecidos desde 
domingo (5), no Vale do Javari, 
no Amazonas. Ambos recebe-
ram ameaças recentemente 
de invasores e garimpeiros 
que atuam em terras indí-

genas.
Bruno foi afastado de seu 

cargo na Funai por retaliação 
direta, logo após confrontar 
garimpeiros e ruralistas liga-
dos ao governo Bolsonaro. 
Phillips questionou o presi-
dente sobre o desmatamento 
na Amazônia e a relação do 
ex-ministro Ricardo Salles 
com madeireiro. De forma 
agressiva, ele respondeu para 
o jornalista: “Amazônia é do 
Brasil, não é de vocês”.  

Em outubro de 2021, a 
ONU classificou a situação 
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Em mais uma 
demonstração de total 
falta de apreço à vida, 
Bolsonaro diz que jornalista 
e indigenista não deveriam 
sair nessa aventura

DESAPARECIDOS OU EXECUTADOS?
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do Brasil como uma das “mais 
preocupantes” sobre amea-
ças a defensores ambientais 
e de direitos humanos. O país 
ocupa o 3º lugar no ranking 
global de assassinatos deste 
tipo: de acordo com relatórios 
da Global Witness, em 2019, 
foram 24 defensores mortos 
no Brasil, sendo 10 indígenas. 

Em 2020, foram registra-
das 165 mortes de defenso-
res ambientais na América 
Latina, 20 delas no Brasil. 
Ainda, segundo dados cole-
tados pelo Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, de 1.323 
assassinatos de defensores 
no mundo entre 2015 e 2019, 
933 aconteceram na América 
Latina e Caribe, e destes, 174 
no Brasil. OUTRAS PALAVRAS

“Pode ser acidente, pode 
ser que eles tenham sido 
executados”, disse Bolsonaro 
na terça-feira (7/6) sobre o 
desaparecimento de Bruno e 
Phillips. “Duas pessoas ape-
nas num barco, numa região 
daquela, completamente sel-
vagem, é uma aventura que 
não é recomendável que se 
faça”, completou. Como se 
a culpa fosse deles e não 

desse desgoverno que ataca 
a imprensa e o povo indígena. 
SAIBA MAIS 

“O atraso em emitir qual-
quer declaração (no terceiro 
dia, veio a dizer asneiras) e 
a lentidão em mobilizar as 
Forças Armadas (em con-
tradição ao discurso militar 
de guardiões da Amazônia) 
revelam não um descuido, mas 
um projeto”, escreve Thiago 
Amparo, Advogado, é profes-
sor de direito internacional e 
direitos humanos na FGV e 
colunista da Folha de S. Paulo.

Liberdade de imprensa

No Dia Nacional da Liber-
dade de Imprensa, os jornalis-
tas conquistaram uma vitória 
histórica contra Jair Bolsonaro. 
No mesmo dia que Bolsonaro 
solta mais asneiras sobre o 
desaparecimento do indige-
nista e do jornalista britâ-
nico, a juíza Tamara Hochgreb 
Matos, da 24ª Vara Cível da 
Comarca de São Paulo, con-
denou o atual presidente da 
República a pagar R$ 100 mil a 
título de indenização por dano 
moral coletivo à categoria.
SAIBA MAIS

https://outraspalavras.net/outrasaude/amazonia-dois-desaparecimentos-emblematicos/
https://www.facebook.com/quimicos.unificados/posts/5803027966378077
https://www.sjsp.org.br/noticias/bolsonaro-e-condenado-por-dano-moral-coletivo-a-categoria-dos-jornalistas-apos-a-9ed6
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Cinco anos depois 
da aprovação da 
reforma trabalhista, 
trabalhadores perde-
ram direitos, grandes 
empresários mantêm 
seus lucros e a taxa de 
desemprego não caiu, 
após bater recorde em 
2020 e 2021. A aná-
lise é de Lucia Gar-
cia, economista do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese). 

“Além disso, o mercado 
interno foi desintegrado e a 
renda pública foi colocada em 
risco, principalmente o orça-
mento da Previdência Social”, 
afirma a especialista em 
mercado de trabalho. “Quem 
ganhou com as reformas 
foram os setores exportado-
res e financeiro, aprofundando 
nossa vocação de entregar o 
sangue de povo para luxúria 
da elite”, complementa. 

Chamado por sindicatos de 
“Ponte para o abismo”, o pro-
jeto foi formulado pelo então 

PMDB com amplo apoio do 
setor empresarial brasileiro, 
a exemplo da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). 
Nem mesmo greves gerais e 
intensos protestos impediram 
sua implantação. 

A precarização não parou 
por aí. Foi aprofundada por Jair 
Bolsonaro com diversas medi-
das provisórias. Uma delas, 
que cria o Programa Nacional 
de Prestação de Serviço Civil 
Voluntário, está prestes a virar 
lei. A MP 1099/22 foi aprovada 
pelo Senado no dia 25 de maio. 
(BRASIL DE FATO)

REFORMA TRABALHISTA: 
CADÊ O EMPREGO?

https://www.brasildefato.com.br/2022/06/08/dieese-flexibilizacao-das-leis-trabalhistas-foi-ponte-para-o-futuro-de-um-pais-desempregado
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Em mais um episódio da 
coluna Direito e Cidadania, o 
advogado cível que atende o 
Sindicato Químicos Unifica-
dos, Henrique Gomes Leal, te 
explica o que deve ser feito e 
quais precauções tomar! 

Já fizeram empréstimo 
consignado em meu nome? 
Você sabe o que fazer diante 
desta situação? 

É possível ingressar com 
um processo contra o banco 
Constituição financeira que 
autorizou o importante des-
tacar que o Superior Tribunal 
de Justiça já decidiu que cada 

banco ou a instituição finan-
ceira comprovar que o cliente 
não contratou o empréstimo. 
Por isso, se isso aconteceu 
com você ou alguém de sua 
família, entre em contato e 
agende o horário com o jurí-
dico do sindicato.

Acompanhe o vídeo e ouça 
o podcast para entender um 
pouco mais sobre os seus 
direitos:
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https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/481419453751568
https://www.instagram.com/p/CehHW3CvgQa/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
 https://open.spotify.com/episode/3ammrAV090kxEgOhtMqnk2?si=Le5Hn_C0SiG3vueFQfehfQ&utm_source=copy-link

