
A polarização política sem-
pre existiu. PSDB e PT sempre 
se enfrentaram nas eleições, 
mas a disputa se limitava às 
urnas. No máximo, uma boli-
nha de papel jogada no então 
candidato à presidência, José 
Serra. Até virou meme depois. 
Com o bolsonarismo, a dis-
puta é pela bala, pela violência 
e pela intolerância. 

Só nos últimos 3 meses 
foram registrados 19 homi-
cídios com motivação polí-
tica – quatro casos no Paraná, 
estado em que o guarda 
municipal e militante do PT 
Marcelo Arruda morreu no 
domingo (10), ao ter a festa 
de aniversário invadida por 
um bolsonarista. “Eleição 
nacional sempre foi polari-
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zada de 1989, mas agora há 
um discurso muito presente 
de intolerância política e não 
há como prever para onde isso 
vai nos levar”, afirmou Felipe 
Borba, professor coordenador 
do Observatório de Violência 
Política e Eleitoral da Univer-
sidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro, em entrevista 
à CNN. 

O levantamento feito do 
Observatório indica que os 
casos de violência política 
cresceram 335% no Brasil 
nos últimos três anos. Foram 
identificados 214 registros no 
primeiro semestre de 2022, 
enquanto o país teve 47 casos 
no mesmo período de 2019, 
ano em que o estudo começou.

A pesquisa feita pelo 
Observatório da Violência 
Política e Eleitoral da univer-

sidade mapeia crimes como 
ameaças, homicídios, aten-
tados, homicídios de familia-
res, sequestros e sequestro 
de familiares de lideranças 
políticas.

“Você não pode reduzir a 
zero a possibilidade de um 
cara desequilibrado ata-
car a outra pessoa. Mas a 
mensagem das lideranças 
é muito importante”, disse 
Scott Mainwaring, professor 
de Harvard e um dos maio-
res especialistas em política, 
democracias e ditaduras na 
América Latina, em entrevista 
à BBC.

O Químicos Unificados 
repudia e é contra toda e 
qualquer forma de violência, 
seja ela política, de gênero 
ou de qualquer outra mani-
festação. Somos solidários à 
família e aos amigos de Mar-
celo Arruda. Por isso, vamos 
continuar a defender candi-
daturas de deputados e depu-
tadas, senadores e senadoras, 
governadores e governadoras 
e presidência da república que 
atuem a favor da classe traba-
lhadora, dos direitos humanos, 
das pessoas LGBTQI+, negras 
e negros, as mulheres, indíge-
nas e os pobres.



MST INAUGURA 
AGROINDÚSTRIA 

O Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST) 
inaugura a agroindústria de 
derivados de milho livre de 
transgênicos da Cooperativa 
Agroindustrial de Produção 
e Comercialização Conquista 
(Copacon), localizada no Assen-
tamento Eli Vive, no distrito de 
Lerroville, a cerca de 50 quilô-
metros de Londrina (PR).

No total, a agroindústria 
terá a capacidade de benefi-
ciar 24 toneladas de derivados 
de milho não transgênicos e 
agroecológicos por dia, pro-
duzindo fubá, farinha de milho 
biju, canjica amarela e canjiqui-

nha xerém, sob a marca Campo 
Vivo. Os resíduos serão trans-
formados em reação para ani-
mais. Nos próximos cinco anos 
a agroindústria também deve 
ampliar a produção para qui-
rerinha, canjica branca e flocão.

“A expectativa é que a gente 
tenha todos esses produtos, 
que além de muito gostosos, 
que sejam agroecológicos, com 
capacidade de venda e com 
preço justo e de fácil acesso 
para toda população”, explica 
Fábio Herdt, presidente da 
Copacon e assentado na comu-
nidade, em entrevista o portal 
Brasil de Fato.

Do milho, serão produzidos fubá, farinha de milho biju, canjica 
amarela e canjiquinha xerém, sob a marca Campo Vivo
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https://www.brasildefato.com.br/2022/07/12/mst-inaugura-agroindustria-de-derivados-de-milho-sem-transgenicos-no-parana-nesta-sexta-15
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Neste sábado (16/7), acon-
tece a Festa Julina do Livres, 
em Campinas.

Será um dia com muita 
comida típica, bebidas gosto-
sas e expositores animados! 

Convidamos vocês a partici-
parem da Festa Julina Agro-
ecológica do Livres! 
Bora festejar das 10 às 13h! 
O Livres fica na R. Dr. José de 
Campos Novaes, 277.

No final de junho, centenas 
de trabalhadoras e trabalha-
dores se reuniram no Cefol 
Campinas para discutir as 
eleições desse ano e o que a 
classe trabalhadora pode fazer 
nesse momento. Dirigentes das 
regionais Campinas e Osasco 
falaram sobre a importância 
da defesa dos nossos direitos, 
como está a situação socioeco-
nômica triste que o Brasil vive 
hoje sob o comando do pior 
presidente da história.  

ASSISTA o recado de Nilza, 
dirigente do Sindicato Quími-
cos Unificados, que fala sobre 

a importância de relembrar 
o crescimento econômico a 
classe trabalhadora a par-
tir de 2002 e o aumento da 
representatividade de minorias 
sociais. São fatores fundamen-
tais para entender o retrocesso 
governamental que vivemos 
hoje. Lutar pela mudança é um 
dever de todos!

FESTA JULINA DO LIVRES

ENCONTRO DE TRABALHADORAS 
E TRABALHADORES

https://fb.watch/eg3fQ5TIxw/
https://fb.watch/eg3fQ5TIxw/
https://fb.watch/eg3c8O8tAO/

