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BOLSONARO 
ESTÁ LEVANDO 
A ECONOMIA 
BRASILEIRA À RUÍNA 

Em seis meses, Bolsonaro não 
foi capaz de gerar nenhum dado 
positivo na economia. Além da subida 
da inflação, impulsionada pelos 
aumentos constantes no gás de 
cozinha, na tarifa de energia elétrica 
e na gasolina - gastos que pesam 
no bolso do trabalhador - o grande 
gargalo da economia brasileira é o 
desemprego. 

A informalidade disparou e houve 
drástica redução nos salários. E, 
segundo o IBGE, já são 13,4 milhões 
de pessoas desempregadas. O 
número de desalentados, ou seja, 
pessoas que já desistiram de 
procurar trabalho, aumentou para 4,8 
milhões. 

E tem mais, a produção industrial já 
caiu 2,7%  nos 4 primeiros meses de 
2019. Isso tudo evidencia que nossa 
Economia está no fundo do poço.
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ESCÂNDALOS DE 
CORRUPÇÃO 

Por onde anda Queiroz? Essa é a 
pergunta que milhões de brasileiros 
seguem fazendo sem qualquer 
resposta do Ministério Público ou 
da justiça. O ex-assessor e ex-
motorista da família Bolsonaro, 
Fabrício Queiroz, está
sumido há mais de seis meses e 
sem explicar como movimentou R$ 
7 milhões em três anos. 

Acusado de fazer parte de milícias 
no Rio, Queiroz administrava 
no gabinete do senador Flávio 
Bolsonaro um esquema de 
caixinha, quando funcionários 
repassam parte do salário.

Segundo informações do Ministério 
Público do Rio, o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) também tem 
muito que explicar. Ele lucrou até 
292% em transações imobiliárias 
suspeitas de lavagem de dinheiro, 
adquiriu 19 imóveis por R$ 9,4 
milhões entre 2010 e 2017. No 
mesmo período, ganhou R$ 3 
milhões com operações de venda. 
Transações pra lá de suspeitas. 
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COM BOLSONARO
NO GOVERNO, NÃO 

HÁ LUZ NO FIM 
DO TÚNEL

O Brasil vive hoje um dos seus piores 
momentos diante da incompetência 
do governo de Jair Bolsonaro (PSL). 

Em pouco mais de seis meses, o 
povo brasileiro já não vê luz no fim 
do túnel porque se deu conta do 

estelionato eleitoral promovido pelo 
Bolsonaro e sua trupe. A verdade é 
que esse governo não tem projeto 

para desenvolver nossa economia e 
nem para gerar empregos.

Diante da incompetência do governo, 
o gás de cozinha, a luz, a água e a 
gasolina não param de aumentar, a 
cada dia um novo reajuste. E esses 

gastos impactam diretamente o bolso 
do trabalhador. Sem dar respostas 
efetivas na economia, Bolsonaro só 
age em duas direções: alimentar sua 

guerra ideológica tentando impor 
uma agenda ultraconservadora, 

desviando assim as atenções para 
os crescentes casos de corrupção no 
seu clã. E insistindo em subordinar 
o Brasil aos EUA. Nunca se viu na 

história do Brasil um presidente 
tão dedicado a agradar o mercado 

financeiro e os banqueiros. Os 
bancos lucram R$ 69 bilhões com a 

crise econômica no Brasil.
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DESMONTE DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL

O presidente Bolsonaro parece um 
robô que repete sem parar que a 
reforma da Previdência é a única 
solução para aquecer a economia, 
que piora a cada dia. Mas não sabe 
explicar como esse milagre ocorrerá. 
Ele também não esclarece como a 
retirada de direitos de milhões de 
brasileiros e brasileiras poderá fazer 
crescer a economia. 

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, quer concluir a todo custo 
a reforma para agradar os bancos 
e não para alavancar o Brasil. Com 
o ex-presidente Michel Temer, o 
Congresso aprovou a tal da Reforma 
Trabalhista que foi vendida como 
solução para geração de emprego 
e o que vimos foi o aumento do 
desemprego e precarização das 
relações de trabalho.

O povo é a favor da reforma, mas 
não essa que exige 20 anos de 
contribuição mais a idade de 65 
anos para homens e 62 anos 
para mulheres para ter direito a 
aposentadoria parcial. Ou seja, o 
povo vai trabalhar mais e receber 
menos. 

Ninguém quer uma reforma que visa 
beneficiar banqueiros. E, mesmo 
diante da crise, Bolsonaro pretende 
gastar R$ 37 milhões em propaganda 
para justificar a retirada de direitos. 
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O POVO ESTÁ NAS RUAS, 
BOLSONARO A CULPA É SUA!

No dia 14 de junho, o povo parou o Brasil para dizer que não aceita 
a retirada de direitos. A primeira greve geral no governo Bolsonaro 
reuniu mais de 50 mil pessoas só em São Paulo para denunciar os 
desmandos desse governo. O povo ocupou as ruas para protestar 

contra reforma da Previdência e os cortes na Educação. Além disso, 
em menos de 15 dias dois protestos de estudantes, professores e 

professoras e profissionais da Educação pararam o Brasil. 
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PRIVATIZAÇÕES: 
a ordem é entregar
o patrimônio nacional

A verdade é que Bolsonaro está 
preparando uma ofensiva contra o 
patrimônio nacional. Ele e o seu guru 
na economia, o ministro Paulo Guedes, 
querem vender tudo a preço de 
banana aos estrangeiros. Por exemplo, 
a Petrobras está sendo vendida em 
fatias: a Transportadora Associada de 
Gás (TAG) foi vendida para a francesa 
Engie. Uma venda lesiva para o 
patrimônio nacional, pois foi vendida 
por 8,6 bilhões de dólares quando vale 
13 bilhões de dólares e abastece uma 
área tão importante do País. Empresas 
como Casa da Moeda, Dataprev, 
Serpro, Correios também estão na mira 
das privatizações. 

Nós, do PT, vamos combater essa 
venda do país a preço de banana.
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O POVO ESTÁ NAS RUAS, 
BOLSONARO A CULPA É SUA!

No dia 14 de junho, o povo parou o Brasil para dizer que não aceita 
a retirada de direitos. A primeira greve geral no governo Bolsonaro 
reuniu mais de 50 mil pessoas só em São Paulo para denunciar os 
desmandos desse governo. O povo ocupou as ruas para protestar 

contra reforma da Previdência e os cortes na Educação. Além disso, 
em menos de 15 dias dois protestos de estudantes, professores e 

professoras e profissionais da Educação pararam o Brasil. 

è 13,4 milhões de pessoas estão desempre-
gadas - o desemprego aumentou 12,7%;

è governa por decretos e medidas 
provisórias;

è casos de corrupção se multiplicando. 
Cadê o Queiroz?

è anunciou que vai perdoar R$ 17 bilhões de 
dívida dos ruralistas;

è fim dos investimentos no programa de 
moradia popular Minha Casa Minha Vida;

è nomeação de ministros despreparados e 
sem nenhum conhecimento técnico na área;

è acabou com programa Mais Médicos;

è acabou com a política de 
aumento salário mínimo;

è salário encolhendo; 

è economia despencando;

è Petrobras sendo vendida em pedaços; 

è popularidade do presidente despencando;

6 MESES DO GOVERNO 
BOLSONARO: cada dia 

que passa o caos 
é maior

#LULALIVREJÁ
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O PT, juntamente com os partidos 
de oposição, conseguiu recompor no 
Orçamento da União R$ 1 bilhão para 

educação, assegurou R$ 1 bilhão 
para o Minha Casa Minha Vida, R$ 
550 milhões para a Transposição do 
Rio São Francisco e R$ 330 milhões 

para bolsas de pós-graduação e 
doutorado financiados pelo Ministério 

de Ciência e Tecnologia. Isso foi 
possível durante as negociações 

para a aprovação do PLN 04/19, do 
Executivo, que pedia a liberação de 

crédito extra de R$ 248,9 bilhões 
para custear despesas correntes 

do governo. “A retomada do Minha 
Casa Minha Vida e das obras do São 
Francisco vão aquecer a economia, 
gerando emprego neste momento 
tão difícil em que o governo nada 

faz para tirar o País dessa situação, 
com 13,4 milhões de desempregados 

e 28 milhões vivendo de ‘bico’ sem 
poder, inclusive, contribuir para a 
Previdência”, observou Zarattini.

VITÓRIA DA OPOSIÇÃO
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ZARATTINI: PT TEM 
SAÍDA PARA A CRISE 
“Enquanto Bolsonaro só fala em cortar 

direitos e apresenta uma série de 
medidas de arrocho contra o trabalhador, 
o PT tem proposta para colocar o Brasil 
nos trilhos. Para voltar a gerar emprego 

e renda, precisamos aumentar o salário 
mínimo, renegociar as dívidas dos 
mais pobres e da classe média e 

retomar o projeto Minha Casa Minha 
Vida. É com medidas assim que vamos 

aquecer a economia e não com a 
reforma da Previdência que pretende 

acabar com aposentadoria de milhares de 
brasileiros e brasileiras”, afirma Zarattini.

ZARATTINI NA LUTA PARA 
BARATEAR A CONTA DE 
LUZ DAS FAMÍLIAS DE 

BAIXA RENDA
“Estive com o diretor-geral da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 

Brasil, André Pepitone da Nóbrega, para 
discutir uma proposta de Lei que permita 

utilizar recursos da Tarifa Social de Energia 
Elétrica pra compra de painéis de energia 
solar. A Tarifa Social, Lei da minha autoria, 
beneficia hoje 8,5 milhões de famílias de 

baixa renda no Brasil com redução na 
conta de luz.  A minha ideia é que sejam 
colocados painéis sobre as escolas ou 

postos de saúde, locais públicos, para que 
gerem energia para atender diretamente 

as famílias de baixa renda da região. 
Com isso, nós poderíamos aumentar o 

atendimento, beneficiar mais famílias com 
um desconto maior”.
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ZARATTINI É ELEITO 
PELA 8ª VEZ UM DOS 
PARLAMENTARES 
MAIS INFLUENTES 
DO CONGRESSO
Fui escolhido mais 
uma vez um dos 
100 “Cabeças” do 
Congresso pelo DIAP 
- Departamento 
Intersindical 
de Assessoria 
Parlamentar. Essa 
é a 8ª vez que sou 
incluído nesta nobre 
lista dos congressistas 
mais influentes do Poder 
Legislativo. Reafirmo meu 
compromisso de seguir lutando 
pelo Brasil e para impedir a 
retirada de direitos do nosso 
povo. 

Aproveito para dedicar essa 
importante vitória aos 
meus eleitores, amigos e a 
minha equipe.

Em Brasília:
Câmara dos Deputados - Anexo IV – Gabinete 808

Brasília – DF – CEP 70160-900 - Tel.: (61) 3215-5808

E-mail: dep.carloszarattini@camara.leg.br

Em São Paulo:
Rua Estevão Lopes, 206 Butantã - São Paulo/SP 

CEP 05503-020 Tel.: (11) 3765-1728 

E-mail: dep.zarattini@uol.com.br

WhatsApp
(11) 99515-1370

Instagram
@depzarattini

Flickr
flickr.com/carloszarattini

Youtube
Canal Papo Reto com Zarattini

Facebook
@dep.zarattini

Twitter
@carloszarattini

Site
zarattinipt.com.brFale com a ge

nte

PT UNIDO EM DEFESA DO BRASIL E DO LULA

No Congresso e nas ruas, vamos seguir lutando pelos brasileiros e pela 

liberdade do Lula que segue preso há um ano sem que a Justiça apresente 

uma única prova contra ele.
#CHEGAde PERSEGUIÇÃO
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