
Trabalhadoras e traba-
lhadores do ramo químico e 
farmacêutico das regionais 
Campinas e Osasco decidi-
ram pelo Fora Bolsonaro e pelo 
combate ao bolsonarismo. O 
Encontro, que aconteceu dia 
26/6 no Cefol Campinas, reu-
niu todos e todas para discutir 
sobre as eleições desse ano e 
o que a classe trabalhadora 
pode fazer nesse momento. 
ASSISTA como foi o Encontro 
de trabalhadoras e trabalha-
dores – Unidos por Direitos, 
Democracia e pela Vida.

Para os trabalhadores 
presentes no Encontro, não 
é possível a classe trabalha-
dora votar em um governo que 
retira direitos trabalhistas, 
articula reformas para enfra-
quecer o povo e seus direitos, 

ataca constantemente a vida 
da população, que tem uma 
política de morte contra as 
pessoas LGBTQI+, negras e 
negros, as mulheres, indíge-
nas e os pobres. 

Entendemos que a solução 
está na revogação de todas as 
reformas que atacam nossos 
direitos. Por isso, teremos que 
nos organizar e mobilizar para 
ir às ruas se necessário. Nós 
defendemos uma candidatura 
capaz de derrotar o Bolsonaro 
e o bolsonarismo, e que dialo-
gue e respeite as necessidades 
dos trabalhadores e trabalha-
doras e valorize a organização 
sindical. 

Além do voto para presi-
dente em outubro, vote em 
governador, deputados esta-
duais/federais e senadores 
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que defendam a classe tra-
balhadora. Não adianta ser 
amigo, pastor, humorista ou 
qualquer outra coisa. As pes-
soas eleitas têm que estar 
do lado dos trabalhadores. 
Hoje a maioria da câmara é 
de empresários, elegê-los é 

o mesmo que colocar a corda 
no pescoço para ser enforcado, 
querem cortar nossos direitos. 
Vamos juntos, unidos e organi-
zados derrotar o Bolsonaro e o 
bolsonarismo nas urnas e nas 
ruas, de forma democrática, 
limpa e consciente!

Por que a classe trabalhadora 
não deve votar em Bolsonaro?

“Para Bolsonaro 

não existe direito 

trabalhista e/ou 

humanos”

“Ele só apoia os 
empresários, a 
classe alta e os 
trabalhadores 
são esquecidos”

“Governa para 
beneficiar empresários 
e para cada vez mais 
retirar os direitos de 
trabalhadores”

“Governo genocida que 
nos negou direito à vacina 
para Covid, perdemos entes 
queridos e essas mortes 
estão nas costas deste 
genocida”

“Não está nem aí com 
o meio ambiente, 
agrotóxicos, sendo 
liberados.. Fora genocida!”
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“Precisamos tirar 

Bolsonaro de lá e 

eleger bancada de 

deputados e senadores 

que representem a 

classe trabalhadora”

ANDRÉ ALVES – DIRIGENTE REGIONAL CAMPINAS

 “Chega de Bolsonaro e do 

bolsonarismo. É preciso 

coragem para unir a classe 

trabalhadora contra aqueles 

e aquelas que defendem 

essa política de morte. Está 

na hora povo ocupar esse 

espaço de poder”

DÉBORA CAMILO, VEREADORA (PSOL) EM SANTOS

“Esse governo está exterminando a classe trabalhadora. Nós somos a maioria desse país, por isso, vamos nos unir e derrubar Bolsonaro”

VIVIAN MOURA, DIRIGENTE REGIONAL OSASCO

“O Químicos Unificados está de parabéns! São poucos sindicatos que têm coragem de reunir a classe trabalhadora e denunciar todo os ataques desse governo”
MARCELA MOREIRA, PROFESSORA DA REDE ESTADUAL E PRESIDENTA DO PSOL CAMPINAS
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Foi inaugurado dia 28/6 o 
Instituto de Otorrinolaringo-
logia & Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço (IOU), hospital-escola 
dentro da Unicamp que será 
referência nacional na área. 
A unidade terá capacidade 
para realizar 200 mil con-
sultas médicas por ano, além 
de 88.668 exames e 4.320 
cirurgias.

A obra foi paga com verba 
do caso Shell-Basf, fruto de 
13 anos de luta dos trabalha-
dores, através do Sindicato 
dos Químicos Unificados e 
ATESQ.  Luta que beneficiou 
1.058 trabalhadores que foram 
afetados por substâncias tóxi-
cas na fábrica de pesticidas 
que pertenceu à Shell e à Basf 
em Paulínia, em um caso que 
ganhou repercussão nacional. 

“Este é o último equipa-
mento público construído com 

os recursos do dano moral 
coletivo do processo conhe-
cido como Caso Shell/Basf, o 
MPT repassou 31,5 milhões 
para construção do Instituto 
oriundo desta vitória. Esta 
é uma forma de retornar à 
sociedade os valores despen-
didos pela saúde pública no 
tratamento das vítimas da 
exposição indevida.” destaca 
o advogado do processo e do 
Sindicato Químicos Unificados, 
Vinicius Cascone.

O instituto é o maior inves-
timento na área de saúde da 
universidade em 30 anos. O 
hospital foi construído em uma 
área total de 11 mil m² ao lado 
do Hospital de Clínicas (HC). É 
sempre bom lembrar, isto só 
foi possível porque trabalha-
dores e trabalhadoras junto a 
sua entidade de classe ousa-
ram lutar.
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