
A Intersindical Central da 
Classe Trabalhadora e o Sin-
dicato Químicos Unificados 
repudiam o discurso golpista 
do Bolsonaro na reunião, con-
vocada por ele, com embai-
xadores e representantes 
diplomáticos de diversos paí-
ses na segunda-feira (18/7). 

EM NOTA, a Intersindical 
mostra que o discurso de Bol-
sonaro apresentou uma lista 
de 19 alegações contra a legi-

timidade do sistema eleitoral, 
em especial atacando a lisura 
do voto eletrônico. O presi-
dente realiza um espetáculo 
de “fake news”, com a apre-
sentação inclusive de recortes 
de notícias e vídeos, retirados 
do seu contexto e fazendo 
montagens enganosas.

No entanto, o pronuncia-
mento do presidente não é 
somente um crime eleitoral, 
mas o anúncio de um golpe 
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BOLSONARO ATACA A DEMOCRACIA!
No encontro com embaixadores, Bolsonaro fez 

discurso mentiroso sobre o sistema eleitoral e ainda 
cometeu vários crimes
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de estado em marcha. O mau 
desempenho nas pesquisas 
de intenção de voto, inclusive 
com a possibilidade de der-
rota ainda no primeiro turno 
para o ex-presidente Lula, 
leva Bolsonaro a apostar em 
uma ruptura com a legalidade, 
e transitar, de maneira efetiva, 
no campo do golpe de estado. 

Ele deixa evidente a estra-
tégia golpista em curso, que 
pode ser descrita em três 
táticas combinadas: 

1) deslegitimação do sis-
tema de votação e as auto-
ridades responsáveis pelas 
eleições; 

2) introdução das Forças 
Armadas como avalista do 
processo eleitoral, contra-
riando explicitamente a Cons-
tituição Federal; 

3) retirada o foco do 
debate eleitoral, evitando uma 

avaliação sobre seu governo 
e a crise, e colocando a legiti-
midade do processo eleitoral 
como centro da discussão.

CHEGA DE GOLPES CONTRA O POVO!
FORA BOLSONARO E O BOLSONARISMO!

Mais imposto

Além de mentir e cometer 
crimes, Bolsonaro continua a 
atacar o bolso do trabalhador. 
Se não bastasse os preços dos 
alimentos, aluguel, combustí-
veis nas alturas, o governo não 
corrige a tabela do Imposto de 
Renda. “Quando não temos a 
correção da tabela, o tributo 
acaba atingindo em cheio os 
mais pobres, que perderam 
seu poder de compra ao longo 
do período”, disse o presidente 
do Sindifisco Nacional, Isac 
Falcão em entrevista ao portal 
Brasil de Fato.

Defasagem da tabela do IR em relação ao IPCA:

• 1996 a 1998 (FHC 1): 17,19%
• 1999 a 2002 (FHC 2): 18,99%
• 2003 a 2006 (Lula 1): 7,92%
• 2007 a 2010 (Lula 2): 2,48%
• 2011 a 2014 (Dilma 1): 6,53%
• 2015 (Dilma até início do processo de impeachment): 4,80%
• 2016 a 2018 (Temer): 9,42%
• 2019 a primeiro semestre de 2022 (Bolsonaro): 26,57%



O Relatório Anual do 
Desmatamento, feito pelo 
Mapbiomas, comprova que o 
agronegócio é o principal res-
ponsável pelo desmatamento 
ilegal no Brasil. Na compara-
ção entre 2020 e 2021, a perda 
de cobertura vegetal no país 
cresceu 20% e registrou alta 
em todos os biomas

O estudo aponta que a 
agropecuária provocou 97% 
da perda de vegetação nativa, 
principalmente na Amazô-
nia, que concentrou 59% da 
área desmatada no período, 
seguida por Cerrado (30%) 
e Caatinga (7%), segundo 
reportagem do BRASIL DE 
FATO.

A destruição se concen-
trou em duas regiões onde a 
sociobiodiversidade tem sido 
rapidamente transformada 

em pasto, commodities agrí-
colas e especulação fundiária. 
Ambas se consolidaram como 
polos agropecuários durante 
o governo Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, investigação da 
Global Witness, ONG interna-
cional que fiscaliza impactos 
socioambientais de grandes 
empresas ao redor do mundo, 
aponta para a existência de 
uma cadeia de empresas que 
lucram alto com a exploração 
ilegal de terras e a violação de 
direitos humanos. Entre elas, 
estaria a “dinastia” Seronni, 
família de fazendeiros do Pará 
e fornecedora regular da JBS. 
Segundo a Global Witness, os 
Seronni são acusados de cri-
mes como uso de trabalho 
escravo, desmatamento ile-
gal, grilagem e lavagem de 
gado. SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO É RESPONSÁVEL POR 97% DO 
DESMATAMENTO NO BRASIL

Amazônia perdeu área do tamanho da Bélgica nos últimos três anos
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https://www.brasildefato.com.br/2022/07/19/agronegocio-foi-responsavel-por-97-do-desmatamento-no-brasil-em-2021
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/19/agronegocio-foi-responsavel-por-97-do-desmatamento-no-brasil-em-2021
https://www.brasildefato.com.br/2022/07/15/desmatamento-ilegal-conecta-grileiros-frigorificos-montadoras-de-carros-e-bancos-estrangeiros
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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. Diri-
gentes das regionais Campi-
nas e Osasco falaram sobre 
a importância da defesa dos 
nossos direitos, como está 
a situação socioeconômica 
triste que o Brasil vive hoje 
sob o comando do pior pre-
sidente da história.  

ASSISTA  à fala da Clau-
dinha, dirigente do Sindicato 
Químicos Unificados sobre o 
caminho para uma boa ges-
tão governamental no Brasil é 
preciso taxar as fortunas dos 
ricos de modo eficiente. Um 
dos passos a serem dados 
para reduzir a desigualdade 
social no país é fazer com que 

isso aconteça o mais rápido 
possível.  A classe trabalha-
dora deve se manter unida 
para retirar do poder um 
governo preconceituoso e que 
governa contra a população 
que trabalha todos os dias em 
busca de uma melhor quali-
dade de vida. Todos têm um 
papel importante este ano. 
VEJA também o recado do 
Nildo, dirigente do Sindicato 
Químicos Unificados.

ENCONTRO DE TRABALHADORAS 
E TRABALHADORES

https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/1517802645319326
https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/786732702689185

