
Dia 11 de agosto vamos 
todos juntos, unidos e orga-
nizados para defender a 
democracia e pedir pelo 
FORA BOLSONARO! Ninguém 
aguenta mais a carestia, os 
preços dos alimentos e com-
bustíveis, o desemprego e a 
fome. No próximo dia 11 estare-
mos em São Paulo lutando por 
nossos direitos e por eleições 

limpas e democráticas.Com 
o mote “Fora Bolsonaro: em 
defesa da democracia e de 
eleições livres”, nós do Quí-
micos Unificados estaremos 
juntos com a Intersindical 
Central da Classe Trabalha-
dora na Avenida Paulista, em 
frente ao MASP. A mobilização 
é mais uma reação à escalada 
golpista do atual presidente 

Boletim Semanal

UNIFICADOS
Boletim semanal 01 a 05 de agosto de 2022SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

VAMOS JUNTOS NO 
FORA BOLSONARO!



2 Químicos Unificados • Agosto • 2022

que ataca as urnas eletrônicas 
e as instituições do país. Por 
isso, é necessário resposta 
imediata de todos os setores 
da sociedade civil comprome-
tidos com a democracia.

É preciso estarmos nas 
ruas e em todos os lugares 
para defender a luta por direi-
tos sociais, contra a violência, a 
destruição do meio ambiente, 
o desemprego e a fome. Nesse 
mesmo dia 11, será lida “Carta 
às brasileiras e aos brasileiros 

em defesa do Estado Demo-
crático de Direito”.

O manifesto, divulgado 
semana passada pela Facul-
dade de Direito da Universi-
dade de São Paulo (USP), já 
reuniu mais de 700 mil assi-
naturas, de vários setores 
inclusive de entidades repre-
sentativas de trabalhadores

Vamos juntos e unidos con-
tra o discurso de ódio e em 
defesa da democracia para 
todos e todas!

BRASIL TEVE 25 ASSASSINATOS 
NO CAMPO EM 2022

Mais de 50 organiza-
ções sociais lançaram nesta 
semana, em Brasília (DF), a 
“Campanha contra a violên-

cia no campo: em defesa dos 
povos do campo, das águas 
e das florestas”. A iniciativa 
tem como objetivo tentar frear 

https://www.estadodedireitosempre.com/
https://www.estadodedireitosempre.com/


os diferentes ataques contra 
o segmento, um dos grupos 
sociais mais penalizados 
durante a gestão Bolsonaro.

Até o momento, o ano de 
2022 registrou 25 assassina-
tos decorrentes de conflitos 
no campo, de acordo com a 
Comissão Pastoral da Terra 
(CPT). Em 2021, foram noti-
ficados 36 homicídios desse 
tipo ao longo de todo o ano.

“A importância desta cam-
panha é que nós iremos con-
seguir, creio eu, não apenas 
ficar na denúncia da violência, 
mas também encontrar saí-
das para que essa violência 
possa diminuir”, afirmou Dom 
José Ionilton, presidente da 
CPT, órgão da Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). SAIBA MAIS no portal 
Brasil de Fato.

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 

ENCONTRO DE TRABALHADORAS E 
TRABALHADORES

https://www.brasildefato.com.br/2022/08/02/brasil-teve-25-assassinatos-no-campo-em-2022-campanha-busca-frear-violencia
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que o Brasil vive hoje sob o 
comando do pior presidente 
da história.  

ASSISTA o recado de Arlei, 
Coordenador da Fetquim e 
Intersindical: O papel da classe 
trabalhadora é buscar a eman-
cipação da nossa categoria por 
meio de muita luta e resistên-
cia, construir nosso espaço 
sem depender dos poderosos 
e tirar do poder aqueles que 
não governam para toda a 
população. Estamos fazendo 

a mudança que queremos ver.
Pensar na melhora do 

Brasil é também pensar nas 
condições de vida e direitos 
dos povos originários. Um pre-
sidente que luta contra tudo 
isso é um péssimo sinal de 
liderança e de humanidade. 
Vidas estão sendo perdidas 
e sonhos estão sendo inter-
rompidos por conta da gestão 
de Bolsonaro. VEJA também 
a fala da Vivian, dirigente do 
Sindicato Químicos Unificados

https://fb.watch/eGATj2UEWm/
https://fb.watch/eGARh6JUN_/

