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Denúncias por estados e por setores econômicos

Abaixo, apresentamos a consolidação das denúncias sobre assédio eleitoral trabalhista
apresentadas nas plataformas https://assedioeleitoralecrime.votabem.com.br/ e
https://www.cut.org.br/denuncia/eleitoral, organizadas segundo estados da federação e setores
de atividade econômica.

Distribuição da denúncias de assédio eleitoral trabalhista segundo estados brasileiros

Estado Número de Cidades Número de denúncias
Acre - -
Alagoas 2 6
Amapá - -
Amazonas - -
Bahia 6 8
Ceará 4 7
Espírito Santo 4 5
Goiás 9 14
Maranhão 4 4
Mato Grosso 4 6
Mato Grosso do Sul 6 6
Minas Gerais 25 63
Pará 5 5
Paraíba 1 3
Paraná 21 32
Pernambuco 6 9
Piauí - -
Rio de Janeiro 3 12
Rio Grande do Norte 3 6
Rio Grande do Sul 28 34
Rondônia 2 3
Roraima - -
Santa Catarina 19 22
São Paulo 39 68
Sergipe 6 8
Tocantins 2 4
Distrito Federal 1 2
Total 200 327
Fonte: Plataformas https://assedioeleitoralecrime.votabem.com.br/ e
https://www.cut.org.br/denuncia/eleitoral, 26/10/2022.

https://assedioeleitoralecrime.votabem.com.br/
https://www.cut.org.br/denuncia/eleitoral
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/acre.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/alagoas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/amapa.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/amazonas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/bahia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/ceara.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/espirito-santo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/goias.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/maranhao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mato-grosso-1.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mato-grosso-sul-1.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/minas-gerais.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/para-6.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/paraiba.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/parana.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/pernambuco.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/piaui.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/rio-janeiro.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/rio-grande-norte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/rio-grande-sul.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/rondonia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/roraima.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/santa-catarina.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/sao-paulo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/sergipe.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/tocantins.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/distrito-federal.htm
https://assedioeleitoralecrime.votabem.com.br/
https://www.cut.org.br/denuncia/eleitoral


Distribuição das denúncias segundo setores de atividades econômica

Setores
Denúncias de assédio eleitoral trabalhista

Número %

Indústria 71 21,71

Comércio 50 15,29

Setor público municipal, estadual ou federal 34 10,40

Serviços 23 7,03

Supermercados 23 7,03

Agricultura, pecuária, agroindústria, extrativa 22 6,73

Educação 10 3,06

Restaurantes e demais estabelecimentos similares 10 3,06

Saúde 10 3,06

Construção 9 2,75

Vestuário 8 2,45

Agroindústria 6 1,83

Serviços de hotelaria 6 1,83

Transportes 6 1,83

Atividades financeiras 5 1,53

Comunicação 5 1,53

Energia 5 1,53

Serviços urbanos 2 0,61

Grupo de empresários e/ou associações
empresariais

16 4,89

Não disponível/Não identificado 6 1,83

Total 327 100,00



Fonte: Plataformas https://assedioeleitoralecrime.votabem.com.br/ e
https://www.cut.org.br/denuncia/eleitoral, 26/10/2022.

https://assedioeleitoralecrime.votabem.com.br/
https://www.cut.org.br/denuncia/eleitoral
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ALAGOAS (AL)

24/10/2022

1. Cidade: MACEIÓ

Empresa: HOTEL JATIUCA MACEIÓ

Setor: Serviços (hotelaria)

Endreço: AV. ÁLVARO OTACÍLIO, 5500 - JATIÚCA, MACEIÓ - AL, 57036-850

Denúncia: O chefe da empresa está coagindo os funcionários a votarem no candidato
Bolsonaro. Falando inclusive que pode haver demissões caso ele não seja eleito.

21/11/2022

2. Cidade: MACEIO

Empresa: CASA VIEIRA

Setor: Comércio

Endereço: AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 4637 - CRUZ DAS ALMAS, MACEIÓ - AL,
57038-000

Denúcia: A empresa criou um evento em “conscientização ao outubro rosa”, chegando
lá foi totalmente diferente, usaram a presença dos funcionários para coagi-los a votar
em bolsonaro, espalhando fakenews nos discursos e através de vídeos, além de
entregarem materiais físicos. Ao final, foram ameaçados de serem demitidos, caso o
lula vença as eleições.

20/11/2022

3. Cidade: Matriz de Camaragipe.

Empresa: Prefeitura.

Endereço da empresa: Vereador Luiz Alves batinga, 91.
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Denúncia anônima: “O prefeito de matriz de Camaragibe, junto com os seus
apoiadores, disseram que funcionários iram perder seus empregos se voltarem no
atual presidente Jair messias Bolsonaro”.

4. Cidade: Maceió.

Empresa: Hotel Acqua Suites.

Endereço da empresa: Praia da pajucara (Rua jangadeiros alagoanos, 970, pajucara.

Denúncia anônima: “Palestra obrigatória com todos os funcionários para falar do
presidente bolsonaro e somente dele como opção de voto em favor da empresa.
Palestra vai ocorrer dia 19/10 às 15 horas em um dos restaurantes do hotel”.

19/11/2022

5. Cidade: Maceió.

Empresa: A empresa Shalon Confeccoes J. B. FREIRE EIRELI.

Endereço da empresa: Rua do Livramento, 31, Centro, em Maceió-AL, CEP 57020-030

Denúncia: “A empresa se diz evangélica, coage os funcionários a votar em bolsonaro,
não paga diretos trabalhistas aos funcionários e ainda usa as redes sociais para
espalhar fake news e distorcer as noticiais, trazendo desinformação para todos, como
também para os trabalhadores. Com fake news causando terrorismo”.

6. Cidade: Maceió.

Empresa: Equatorial.

Endereço da empresa: Fernandes Lima.

Denúncia: “O presidente obrigando funcionários a colocar adesivos e votar no governo
tampão, quem não o fizer seria demitido os terceirizados”.
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BAHIA (BA)

26/10/2022

7. Cidade: Ibotirama.

Empresa: LOJAS MENDONCA DE IBOTIRAMA LTDA.

Setor: Comércio

Endereço: Av. Tiradentes, 237, Centro.

Denúncia: “O empresário conhecido como Duda Mendonça, da empresa varejista Loja

Mendonça, encaminhou áudio para seus funcionários coagindo e ameaçando seus

colaboradores a votarem em determinados candidatos dizendo que não tem

compromisso com aqueles funcionários que são seus subordinados que votarem

contra aos candidatos dele, acrescentando ainda que hoje tem muitas pessoas que

querem trabalhar e que substituirá por outro empregado, de forma expressa e

implícita, informando ainda no áudio que pessoalmente falará determinado assunto,

deixando a entender que haverá mais coesão. Informa ainda no áudio que aqueles

funcionários em que ele tiver duvida do voto contra ao dele, deverá registrar a

votação”.

21/10/2022

8. Cidade: SALVADOR

Empresa: COLÉGIO SÃO JOSÉ

Setor: Educação

Endereço: RUA DA IMPERATRIZ N.170 - BONFIM.

Denúncia: Esse colégio de religiosas está acontecendo Crime Eleitoral por assédio
trabalhista/religioso por parte da irmã (...), onde desde o 1° turno distribui santinhos
de Bolsonaro e induz alunos e pais a exercer seu voto nessa pessoa, desmerecendo a
liberdade do voto secreto. E ainda ameaça as pessoas que votarem em Lula. Existem
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câmeras no colégio, podem ir solicitar o que aconteceu no dia 30 de setembro, véspera
do 1° turno. Aguardo providências.

19/10/2022

9. Cidade: Salvador.

Empresa: Colégio São José no bairro do Bonfim na cidade de Salvador

Endereço da empresa: Rua da Imperatriz n.170_ Bonfim.

Denúncia: “No dia 30 de setembro a irmã Carmelina (Maria Edna Marcílio de Souza)
ela estava dando santinhos de Bolsonaro e mandando os pais e funcionários da escola
para votar em Bolsonaro. E quem respondia que ia votar em LULA ela falava saí daqui.
Vá se embora. Ela passou filme para os funcionários sobre Bolsonaro. E o que vai
acontecer em quem votasse em LULA. A escola é lutar de votação. Acho que ela
deveria respeitar a nossa vontade e não ficar ameaçando os funcionários e coagido os
pais em quem votar. A escola tem filmagem. E eles fazem becaip e vcs podem solicitar
a filmagem a o funcionário Marco e comprovar o que eu estou dizendo sobre a irmã
Carmelina. Ela distribuindo os santinhos de Bolsonaro e coagindo os pais dos alunos e
funcionários. Para que isso não aconteça no dia 30/10/22. Ela faz uma lavagem
cerebral nos funcionários da instituição”.

10. Cidade:Guanambi.

Empresa: Mendel limpeza urbana

Endereço da empresa: Avenida José Neves Teixeira s/ número.

Denúncia: “Coagindo funcionários a vota em Bolsonaro, caso não vote a empresa vai
fechar, em alguns casos funcionários estão assinando avisos, com pressão psicológica.”

11. Cidade: Itabela.

Empresa: BR Disk Água e Gás.

Endereço da empresa: Av Manoel Carneiro 455, Centro.
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Denúncia: “Dono da empresa informa estar coagindo seus funcionários a votar em
Bolsonaro e ensina os participantes de um grupo de wattsap composto por
empresários a fazer o mesmo. Vários participantes afirmam que assim farão”.

12. Cidade: Vitória da Conquista.

Empresa: Cerâmica Simonassi Bahia.

Endereço da empresa: Fazenda Periperi s/n.

Denúncia: “Patrão está dizendo que verificou na seção eleitoral que os funcionários
votaram no Lula no primeiro turno e disse que se votarem de novo vai mandar todos
embora”.

13. Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO

Empresa: EMPRESÁRIO ADELAR

Endereço da empresa: FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Denúncia: O patrão, que se chama (...), exigiu que os funcionários filmassem o voto em
Bolsonaro. Quem não filmou foi demitido. Duas funcionárias demitidas podem ser
readmitidas mediante voto comprovado no candidato. O próprio empresário narra em
áudio.

14. Cidade: SALVADOR

Empresa: PREFEITURA SALVADOR

Endereço da empresa: POSTOS DE SAÚDE DE SALVADOR

Denúncia: São várias situações onde sobretudo os agentes comunitários são
assediados por gerentes de postos de saúde. Gerentes que gargalham e comparecem
ao trabalho com adesivos de ACM Neto. Funcionários q são cargo dizendo q quem vota
contra acm neto está prejudicando eles. Que tem raiva da pessoa
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CEARÁ (CE)

26/10/2022

15. Cidade: Fortaleza.

Empresa: GRUPO ANJO DA GUARDA.

Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 125.

Denúncia: “Coordenador e diretores administrativos fazendo pressão psicológica para

que votem no candidato Jair Bolsonaro. Pegando nomes de colaboradores que vão

votar no Lula e ameaçando demissão”.

16. Cidade: Maracanaú.

Empresa: Azzejo.

Endereço: R. Cinqüenta e Quatro, 160 - cj C - Jereissati I II, Maracanaú - CE, 61901-160.

Denúncia: “Patrões querem nos obrigar a votar em seu candidato Bolsonaro, dizem

que quem não votar será demitido. Dizem que vão recolher nossos títulos. A todo

momento somos coagidos, não podemos nos expressar e muito menos falar que

iremos votar no candidato oposto”.

17. Cidade: Maracanaú.

Empresa: Mercantil Super Vitória

Endereço: Rua 136 numero 80 Conjunto Timbo-Maracanau.

Denúncia: “Patrão quer coagir os funcionários, obrigando-os a votar no candidato

Bolsonaro. O mesmo fala que quem não votar, será demitido”.
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18. Cidade: Russas.

Empresa: Afagu.

Endereço: Rua padre zacarias ramalho

Denúncia: “Gerente da matriz em Russas e outras filiais estão fazendo ameaças através

de uma lista com nomes de funcionários que votarão no candidato lula. E em outras

filiais estão constrangendo funcionários”.

24/11/2022

19. Cidade: FORTALEZA

Empresa: SAMARIA CONSTRUÇÃO CIVIL

Setor: Construção

Endereço: MESSEJANA

Denúncia: Proprietário está obrigando funcionários a adesivar carro e ameaça só pagar
13o para quem votar. Houve a demissão de funcionários que não aceitaram a condição.

20. Cidade: MARACANAÚ

Empresa: SAMARIA RAÇÕES E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

Setor: Indústria de rações animais

Endereço: VIA DE LIGAÇÃO 1, Nº 900 - 4º ANEL VIÁRIO

Denúncia: O proprietário ameaçou de não pagar o 13º salário de seus funcionários se
Lula fosse eleito. Obrigou a todos os funcionários adesivarem seus carros e distribuir
material de campanha, os funcionários que se negaram, foram demitidos como
exemplo. Ele tem outras empresas e está agindo da mesma forma em todas.
Nome / Razão Social: SAMARIA RAÇÕES E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
CPF / CNPJ: 32.972.772/0001-81
Endereço: . VIA DE LIGAÇÃO 1, No 900 - DISTRITO INDUSTRIAL III, 4º ANEL VIÁRIO -
61931030
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19/11/2022

21. Cidade: Brejo Santo.

Empresa: Madcal home Center.

Endereço da empresa: Rua Manoel Inácio Bezerra; número 380.

Denúncia: O dono da empresa está enviando áudio para grupos de WhatsApp de apoio
a Bolsonaro, incentivando outros empresários e profissionais médicos a coagir
colaboradores e pacientes.
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ESPÍRITO SANTO

26/10/2022

22. Cidade: São Mateus.

Empresa: Marcopolo em São Mateus ES.

Setor: Indústria automotiva

Endereço: Br 101 São Mateus ES.

Denúncia: “Estão coagindo os funcionários a votarem no Bolsonaro dizendo que se

Lula ganhar vão fechar a empresa”.

24/10/2022

23. Cidade: Vitória.

Empresa: Febracis Vitoria ES.

Endereço da empresa: Av. Nossa Senhora da Penha, 1495, loja 015.

Denúncia anônima: “Os donos da empresa fazem um momento de oração, todos os
dias por volta de 8h20 as 9h30. Durante todo esse tempo, passam a dizer que a
esquerda é uma sombra do mal, que Lula é a encarnação do demônio e outras
barbaridades, fazendo os funcionários terem medo do que pode vir a
acontecer.Funcionários de esquerda, são chamados para reuniões e massacrados com
sermões macabros sobre a esquerda. Assim como repete que não pode ter na equipe
pessoas que votem no demônio. Uma das funcionárias, chora e tem crises de
ansiedade todos os dias. Vale ressaltar que febracis é uma franquia e que Paulo Viera,
tem usado toda sua pnl para atacar a esquerda com esse medo da esquerda
feminizada. Enviando vídeos que são divulgadores em suas franquias”.

21/10/2022

24. Cidade: ARACRUZ
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Empresa: IMETAME

Setor: Naval

Endereço: ESTALEIRO JURONG

Denúncia: Empresário coagindo os funcionários a votarem em Bolsonaro.

20/10/2022

25. Cidade: Cariacica.

Empresa: Chapolim Limão

Endereço da empresa: Rua dos Apóstolos,22 Vila Palestina.

Denúncia anônima: “Eu vi a forma real de tratamento os donos falam aqui esquerdista
e petistas não trabalham. Até os caminhões de entrega tem as fotos e o logotipo do
bosonaro”.

19/11/2022

26. Cidade: VITÓRIA

Empresa: BANDES SA

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 54, CENTRO

Denúncia: Foi formado um grupo de whatsapp chamado de "desenvolvimento", em
que os cargos de confiança da instituição, de profissionais efetivos, foram coagidos a
realizar publicações diárias em suas redes sociais privadas apoiando o governador
Renato Casagrande. Em reunião particular esses cargos foram ameaçados de
destituição caso não postem e informados que estariam sendo vigiados. Para tanto
foram obrigados a marcar a página do banco nessas postagens, o instagram do
presidente e também do governador. As postagens seguem sempre o mesmo padrão,
diariamente.

Funcionários também foram coagidos a participar de eventos políticos de mobilização
de campanha e também de bandeiraços nas ruas, após expediente, também sob
ameaça.
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A comprovação é muito simples. Acesse a página do presidente do banco (...) e
comprove a quantidade de postagens iguais, com a mesma marcação, feita por
funcionários do banco que possuem cargos.
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GOIÁS (GO)

24/10/2022

27. Cidade: Itumbiara.

Empresa: D ALBIERI TRANSPORTE E LOGÍSTICA.

Endereço da empresa: Via expressa Júlio Borges de Souza, 1040.

Denúncia anônima: “O dono da empresa D. Albieri Transporte e Logística,
seu Júlio Albieri e sua esposa Cristiene Albieri e também demais
supervisores e gerentes, tem coagido de forma direta os funcionários a
votarem em seu candidato a presidência Bolsonaro”.

28. Cidade: CATALÃO

Empresa: COMERCIANTES EM CATALÃO

Setor: Grupo de empresários

Enredeço: CATALÃO

Denúncia: No município de Catalão, Goiás, empresários bolsonaristas usam grupos de
WhatsApp para divulgar coação aos funcionários para votarem em Bolsonaro.

https://blogfolhadocomercio.com.br/2022/10/21/em-catalao-bolsonarista-ensina-a-
empresarios-como-obrigar-os-funcionarios-a-votar-em-
bolsonaro/?fbclid=IwAR2DpcJ_DbmsAlV8qIfMuktlh4QXrltLPtcvBD8gL-
erhFB_YUxMqWpcduw

21/10/2022

29. Cidade: GOIÂNIA

Empresa: Rodomóveis

Setor: Indústria moveleira
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Endereço: RUA S-2, 597, APTO. 804

Denúncia: O dono da fábrica de móveis, Rodomóveis, na cidade de São Geraldo (MG),
organizou um evento com seus funcionários para pedir voto para o candidato
Bolsonaro. O meu pai, que trabalhava para a fábrica como caminhoneiro me ligou sem
saber como denunciar. Ele está indignado, assim como, vários trabalhadores que se
sentiram coagidos e ameaçados seus empregos.

19/12/2022

30. Cidade: Goiânia.

Empresa: SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço da Empresa: Avenida T-10, 208, Edifício New Times Square, Salas 1808 a
1811, Setor Bueno

Denúncia: “A Maria Lígia, dona da empresa, chamou alguns funcionários da empresa
para perguntar em quem eles votam. Para os que votam em Lula, a Maria Lígia disse
que não sabe o que vai acontecer com a empresa se o PT ganhar, não sabe se a
empresa vai conseguir manter os funcionários. Disse que o Bolsonaro é a melhor
opção para a economia, para o setor privado. Disse que se o Lula ganhar, o Brasil vai
virar uma Venezuela e a empresa não vai conseguir pagar os impostos e vai precisar
demitir funcionários”.

31. Cidade: Pontalina.

Empresa: Prefeitura Municipal de Pontalina-GO.

Endereço da empresa: Avenida Rui Barbosa (sede da Prefeitura)

Denúncia: “O prefeito municipal, sr Edson Guimarães de Faria, juntamente com o
vereador e também policial civil, Magno Mesquita, coagiram os funcionários a votarem
apenas no atual presidente, sob pena de serem demitidos. Muitos funcionários
comemoram a vitória de Lula no primeiro turno e por isso convocaram reunião e
fizeram a coação, deixando muitos com medo de perderem o emprego”.

32. Cidade: Porangatu.

Empresa: Valadares Empresarial
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Endereço da empresa: Av. Adelino Américo de Azevedo, 27

Denúncia: “Envio o áudio com a voz do dono da loja de materiais de construção
"Valadares Empresarial" coagindo seus funcionários e os familiares destes a votar no
candidato Jair Bolsonaro, ameaçando, em caso da vitória de Lula, fechar sua empresa e
demitir seus colaboradores”.

33. Cidade: Jataí.

Empresa: J. Cruzeiro-materiais para construção.

Endereço da empresa: Rua 005, 118 234 setor Epaminondas I.

Denúncia: “O gerente considerado como chefe, está pressionando os trabalhadores a
assinarem uma folha com o nome completo, afirmando que votaria em um candidato
específico, mostrando a vantagem que será, caso o mesmo, seja eleito presidente”.

34. Cidade: Jataí.

Empresa: Agropecuária Rio Paraíso.

Endereço da empresa: Rodovia JTI 101 KM 09- s/n Faz Paraiso Zona Rural.

Denúncia: “Gerente fez reunião fechada com funcionários que não votaram no
primeiro turno a fim de pressioná-los para votar em Bolsonaro no segundo turno”.

35. Cidade: Jataí.

Empresa: Sindicato Rural.

Endereço da empresa: Av. Goiás, 1961 – Centro.

Denúncia: “Reuniram empresários do agronegócio e sugestionaram que pressionassem
os funcionários a votar em Jair Bolsonaro”.

36. Cidade: Morrinhos.

Empresa: CEM CENTRAL ENERGETICA DE MORRINHOS - GRUPO COLORADO.

Endereço da empresa: Fazenda samambaia br 153 norte.
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Denúncia: “Recentemente o gerente geral do grupo colorado esteve em todas as
unidades pedindo voto e fazenda campanha para o bolsonaro. No discurso ele disse
que respeitarmos a decisão de cada um. Porém o que se mais ouve aqui é líder falando
que vão mandar todos os eleitores petista embora. Hoje um colega veio me dizer que
ontem 13/10os gerentes da empresa de líderes estiveram reunidos e disseram que
nessa reunião que os funcionários que forem identificados como eleitores do Lula
serão demitidos no final da safra! A coação do gerente geral do grupo colorado teve,
mesmo que indireta...”

37. Cidade: Goiania.

Empresa: VEGA CONSTRUTORA – GO.

Endereço da empresa: não informado.

Denúncia anônima:

https://twitter.com/andradernegro2/status/1580710753698336769?s=46&t=SI4owgB
RpEZPnXk0N0lQ8g

O deputado está fazendo isso em várias outras empresas em Goiás. HAJAM!
URGENTE!”

38. Cidade: Caldas Novas.

Empresa: Mister Pães Padaria e supermecado.

Endereço da empresa: Turista 1, Caldas Novas - GO, 75696-012.

Denúncia: “O patrão pregou cartazes no local de trabalho, coagindo funcionários e
clientes á votarem no Bolsonaro, oferecendo almoço, folga e 200 reais caso ele seja
reeleito”.

39. Cidade: CALDAS NOVAS

Empresa: DI ROMA HOTÉIS

Endereço: VIA DE ACESSO MARINA MOFATTO, S/N, ÁREA C-01, CHÁCARA ROMA,
CALDAS NOVAS - GOIÁS, CEP 75694-025

https://twitter.com/andradernegro2/status/1580710753698336769?s=46&t=SI4owgBRpEZPnXk0N0lQ8g
https://twitter.com/andradernegro2/status/1580710753698336769?s=46&t=SI4owgBRpEZPnXk0N0lQ8g
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Denúncia: Não sou funcionário da empresa, mas tenho vários amigos e amigas que
estão sempre me contando sobre coações por parte da proprietária, Deputada Magda
Mofatto e seus superiores. Coagem a votar nos candidatos que ela apoia e contabiliza
os votos com base na quantidade de funcionários que ela possui em toda a rede
DiRoma, que envolve clubes, hotéis, restaurantes, etc. Encaminhei para todos fazerem
denúncias.

40. Cidade: ITAPIRAPUÃ

Empresa: PREFEITURA DE ITAPIRAPUÃ

Endereço: PRAÇA MARECHAL RONDON - CENTRO

Denúncia: Minha esposa, (...) foi mandada embora do trabalho. Ela era secretária (...)
do município. (...) Neste período de eleições, trabalhei muito para eleger meus
candidatos, principalmente o ex e futuro presidente Lula. Fizemos a maior carreata da
história da cidade, com a cara e a coragem da população. Passado uma semana após
esse carreata, onde estive na liderança, assim como estou hoje. Pessoas ligadas ao
prefeito e que são defensores de Bolsonaro, pediram a cabeça da minha esposa. Ela foi
mandada embora no dia 07/10/2022. E nitidamente, se nota uma determinação
política, depois do governador Ronaldo Caiado e a deputada federal Magda Mofato,
que são os "mentores" do prefeito, declararem apoio público ao Bolsonaro.
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MARANHÃO (MA)

26/10/2022

41. Cidade: São Luís.

Empresa: Companhia da Picanha.

Setor: restaurante

Endereço: Altura do n°01 Avenida Daniel de la Touche, S/N Jardim Bela Vista - Cohama,

São Luís - MA, 65072-745.

Denúncia: “O proprietário da empresa vai colocar os funcionários pra trabalhar

durante todo o domingo para que a gente não consiga votar. Segundo ele, é só

justificar a ausência”.

21/10/2022

42. Cidade: AMARANTE

Empresa: Prefeitura de Amarante

Setor: Setor público municipal

Endereço: AMARANTE

Denúncia: Compra de voto

20/10/2022

43. Cidade: CAMPESTRE

Empresa: FAZENDEIROS DE CAMPESTRE -MARANHAO

Endereço: AVENIDA PALMEIRINHA
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Denúncia: Vi no WhatsApp esse card em anexo em q Fazendeiros de Campestre
(colocaram de forma genérica talvez para dificultar a identificação) no Maranhão
prometem bois e cerveja se os votos forem pra Bolsonaro.

19/10/2022

44. Cidade: Pedreiras.

Empresa: Clínica Leão XIII.

Endereço da empresa: Avenida Rio Branco.

Denúncia: “Demitiu 3 funcionários e está ameaçando outros”.
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MATO GROSSO (MT).

26/10/2022

45. Cidade: Nova Olímpia.

Empresa: Supermercado Big Master.

Endereço: Av. Gov. Carlos Bezerra, 71 - Jardim Ouro Verde.

Denúncia: “Patroa coagindo funcionário a votar em bolsonaro”.

https://drive.google.com/open?id=1N4-mFWknLmunv2u0JoZHZt6p6eVO7VIf

20/10/2022

46. Cidade: CUIABÁ

Empresa: FESSPMEMT

Endereço: JARDIM LEBLON

Denúncia: Um grupo de empresarios do agro e do comércio de Campo Novo do Parecis
cep 78.360-000, estão utilizando a vulnerabilidade de cidadãos venuzuelano, para
fazer exposições em empresas do municipio de Campo Novo do Parecis diariamente
constrangendo funcionários e colaboradores.

19/11/2022

47. Cidade: Primavera do leste

Empresa: Prefeitura de Primavera do leste

Endereço da Empresa: Espaço do CONVIVER , bairro Jardim Riva.

Denúncia: “Esposa do vice prefeito de Primavera do Leste estava indo para a unidade
CONVIVER com santinhos colados em sua roupa. Isso tudo em horário comercial e
durante atividades realizadas com os idosos. Também estava entregando santinhos
para os usuários do serviço ( idosos) com os candidatos q eram p eles votar”.
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48. Cidade: Cuibá.

Empresa: Colégio ibero americano.

Endereço da empresa: Porto.

Denúncia: “A coordenação chama a gente para conversar e falar mal do candidato n°
13. Fica falando que a gente precisa votar no 22 porque senão ano que vem não
teremos emprego mais”.

49. Cidade: CUIABÁ

Empresa: SCHEFFER PARTICIPACOES S/A

Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO, 525

Denuncia: Foi dito em reunião com os superiores que caso mude o presidente após o
resultado desse segundo turno, que o PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) vai
ser cortado.

50. Cidade: TABAPORÃ

Empresa: MADEIREIRA BOCHARD

Denúncia: O senhor (...), por codinome " (...) " fez no primeiro turno das eleições uma
reunião sem o acesso à celular e também com a proibição de filmagem. Com as
seguintes indagação, não era para o candidato Lula do PT ter tirado a quantidade de
voto na cidade, pois era para Bolsonaro ter ganhado no primeiro turno. Sendo assim já
teria apostado 50.000 mil reais que o candidato Bolsonaro seria eleito no primeiro
turno. Outro ocorrido foi o registro dentro da zona eleitoral, onde o senhor (...) estava
filmando na fila de votação um eleitor do candidato do PT, Lula estava com a camisa
vermelha e com adesivo do seu candidato, anterior a filmagem ele disse sou
bolsonaristas roxos sendo perguntado a respeito do pleito, disse nós leva no primeiro
turno. Sendo assim a vítima denunciou ao mesários, ao tribunal de justiça de Mato
Grosso , a polícia militar e a polícia civil, confeccionando o boletim de ocorrência.
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MATO GROSSO DO SUL (MS)

26/10/2022

51. Cidade: Anastácio.

Empresa: Prefeitura de Anastácio.

Endereço: Anastácio.

Denúncia: “O prefeito fez um jantar via prefeitura e, para além de boné de Bolsonaro,

pediu voto para o presidente dele. Fora que faz coação com os funcionários da

prefeitura”. https://drive.google.com/open?id=1uNoZZlFXsrmYtgV7EwwET3aJjPjPuv7K,

https://drive.google.com/open?id=1Ww8IWUw-3XFwuQfRwAWfAOPjDiT4YHyC,

https://drive.google.com/open?id=1qa14mXK6WBJbagMwPxI94aI4QK8xV0nR,

https://drive.google.com/open?id=13AsRld8PlH3psfbLjSjmXNtGGlbnhQMx

52. Cidade: Campo Grande.

Empresa: Yoted

Endereço: Antônio Maria coelho, 6200.

Denúncia: “A dona do estabelecimento coagiu os funcionários a votarem no canditado

Bolsonaro na afirmativa que os mesmo caso não votassem estariam contra a empresa.

Também, fez um culto com todos os funcionários pedindo voto para o candidato e os

obrigou a usar um broche com a bandeira do Brasil”.

https://drive.google.com/open?id=1OcCZcKrxc5rbfZ6MKB2LcmXtFApRfvSY

53. Cidade: Naviraí.

Empresa: Mineração Santa Maria.
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Endereço: Avenida Amambai, 2441.

Denúncia: “Print do grupo de WhatsApp o patrão induzindo votar no Bolsonaro com

churrasco e cerveja a vontade”.

https://drive.google.com/open?id=1DOjzo0ZkoDXufdqyWsh3JW5D_kSn_s47

21/10/2022

54. Cidade: TRES LAGOAS

Empresa: METALFRIO SOLUTIONS SA

Setor: Indústria de Máquinas

Endereço: RUA YOUSSEF AHMAD EL JAROUCHE - DISTRITO INDUSTRIAL

Setor: Os coordenadores, gerentes, diretores estão questionando posicionamentos
políticos para saberem se a índole da pessoa é válida. Os funcionários se sentem com
medo após o posicionamento porque estão ameaçando colocar os funcionários da lista
de corte/demissão. Causando medo, ansiedade, transtorno psicológico nas pessoas.
Pelo amor de Deus, façam alguma coisa.

20/10/2022

55. Cidade: NOVA ANDRADINA

Empresa: USINA LAGUNA ALCOOL E AÇÚCAR LTDA

Endereço: RUA REDENTOR, CUER

Denúncia: No dia 15/10/2022, na cidade de Taquarussu/MS houve uma carreata a
favor de um determinado candidato (Bolsonaro), onde a empresa por nome de Usina
Laguna e seus respectivos diretores e supervisores, obrigaram TODOS seus
funcionários que estavam trabalhando naquele dia (sábado), a pegarem os carros da
própria empresa e irem para as ruas.
Visto que, os funcionários não tiveram o poder de decidir se gostaria de participar ou
não daquele evento, onde estes funcionários estariam ali apenas para a sua
determinada jornada de trabalho.
Haviam eleitores de outros candidatos, que tiveram que ir por motivo de coação, onde
os supervisores alegaram que os mandariam embora, ficando assim, o funcionário
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prejudicado.
Há também durante os dias normais, coação com os funcionários que na qual, se não
votarem no Bolsonaro serão desligados da empresa, culminando palavras de
preconceito e tornando o assunto de política em HORÁRIO DE TRABALHO.
Os funcionários que possuem um cargo inferior, estão tendo coação de seus
subordinados, não havendo denúncia por medo do desligamento.
Os próprios gerentes e diretores falam abertamente durante todo o expediente que,
se os funcionários não votarem no Bolsonaro, serão desligados.
Em anexo, há videos e mensagens do grupo sobre o ato da carreata, o funcionário que
vota diferente daquilo que a empresa quer, é COAGIDO.
Sendo assim, a empresa está cometendo vários crimes de assédio eleitoral no trabalho.
Sou uma ex-funcionária da Usina Laguna, por várias vezes percebi certo preconceito de
várias pessoas em relação à política. Não fui desligada, eu mesma solicitei meu
desligamento a 4 meses por ter recebido outra oferta de emprego melhor. Destaquei
isso aqui, pois não tenho nenhum outro motivo para denunciar essa empresa a não ser
sobre política.

19/10/2022

56. Cidade: Santa Rita do Trivelato.

Empresa: Fazenda Três Pinheiros Santa Rita do Trivelato.

Endereço da empresa: Santa Rita do Trivelato - MT, 78453-000

Denúncia: “O patrão afirmou aos funcionários que se Lula ganhar ele não vai mais
plantar levando à demissão dos mesmos”.
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MINAS GERAIS (MG)

26/10/2022

57. Cidade: Belo Horizonte.

Empresa: Decoplast

Endereço: R. Mato Grosso, 98 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30190-080.

Denúncia: “Os funcionários foram obrigados a usar a blusa do Brasil e fica dizendo

sobre o Bolsonaro e pedindo voto”.

58. Cidade: Bom Despacho.

Empresa: Prefeitura de Bom Despacho MG.

Endereço: Av. Maria Delduca.

Denúncia: “Prefeito de Bom Despacho, MG faz assédio eleitoral, coação mandando

funcionários e apoiadores a investigar/ vasculhar redes sociais de funcionários

municipais se estão apoiando o "PT" ou falando/postando alguma coisa contra o

candidato a reeleição a presidente do Brasil Jair Bolsonaro com perseguição e

ameaças”.

59. Cidade: Curvelo.

Empresa: Casa dos Colchões.

Endereço: R. Juvenal Borges, 167, Centro Curvelo/MG - CEP 35790-198.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.
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60. Cidade: Curvelo.

Empresa: Dom Ratão Restaurante.

Endereço: Av. Dom Pedro II, 835 - Loja 13 - Centro, Curvelo - MG, 35790-210.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

61. Cidade: Curvelo.

Empresa: Loja do Mendes.

Endereço: R. Sete de Setembro, 50 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

62. Cidade: Curvelo.

Empresa: Lubrifik Bem.

Endereço: R. Min. Gonçalves Oliveira, 42 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

63. Cidade: Curvelo.

Empresa: - Ortobom Curvelo.

Endereço: R. Pacífico Mascarenhas, 257, Centro, Curvelo/MG.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

64. Cidade: Curvelo.

Empresa: 4 Dimensão.
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Endereço: R. Zuzu Angel, 18 - Centro, Curvelo - MG, 35790-201.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

65. Cidade: Curvelo.

Empresa: Churrascaria e Acougue Nossa Senhora de Fatima.

Endereço: Av. Afonso Pena, 246 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

66. Cidade: Curvelo.

Empresa: CM Grafica.

Endereço: R. Juvenal Borges, 173 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

67. Cidade: Curvelo.

Empresa: Comercial Integracão.

Endereço: Av. Integração Sergio Eugênio da Silva, 2645 - Vila de Lourdes, Curvelo - MG,

35796-441.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

68. Cidade: Curvelo.

Empresa: D’Brum Festas.

Endereço: R Pacifico Mascarenhas, 392, Centro - Loja 01 Curvelo/MG - CEP 35790-000.
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Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

69. Cidade: Curvelo.

Empresa: Etc e Tal.

Endereço: R. Sica Pio Fernandes, 61 - Vila Nova, Curvelo - MG, 35790-288.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

70. Cidade: Curvelo.

Empresa: King Capas.

Endereço: Praca Benedito Valadares, 30 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

71. Cidade: Curvelo.

Empresa: Loja Alto Impacto.

Endereço: Rua Zuzu Angel, 122 - Centro, Curvelo - MG, 35790-201.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

72. Cidade: Curvelo.

Empresa: Loja Beatriz Tinoco.

Endereço: Rua Pacifico Mascarenhas, 43, Centro Curvelo/MG.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.
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73. Cidade: Curvelo.

Empresa: Loja Dona Tivinha

Endereço: R. Guarani, 252F - Passaginha, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

74. Cidade: Curvelo.

Empresa: Luiz Pneus.

Endereço: Av. Antônio Olinto, 1365 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

75. Cidade: Curvelo.

Empresa: Multipla.

Endereço: Rua Zuzu Angel, 173, Centro.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

76. Cidade: Curvelo.

Empresa: Natuvida.

Endereço: Praça Benedito Valadares, 36, Centro, Curvelo – MG.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

77. Cidade: Curvelo.

Empresa: Regina Modas.
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Endereço: R. Cel, R. Levindo Augusto Pereira, 359 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

78. Cidade: Curvelo.

Empresa: Relojoaria Diamantina.

Endereço: Av. Dom Pedro II, 313 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

79. Cidade: Curvelo.

Empresa: Romanos Arte.

Endereço: Av. Jk, 1031, Jockey Club, Curvelo/MG.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

80. Cidade: Curvelo.

Empresa: Utilar Móveis e Decorações.

Endereço: R. Barão Rio Branco, 210 - Centro, Curvelo - MG, 35790-000.

Denúncia: “Assédio Eleitoral aos funcionários para votarem em Bolsonaro (Genocida)”.

81. Cidade: IPATINGA

Empresa: FADIPA - FACULDADE DE IPATINGA

Endereço: JOA PATRICIO DE ARAÚJO 195
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Denúncia: Hoje, 25/10/2022, os alunos e funcionários da Faculdade Fadipa foram

surpreendidos pela Faculdade com uma suposta palestra sobre incentivo à juventude.

Entretanto a palestra tinha total cunho político a favor do presidente Bolsonaro.

Uma total falta de respeito com os alunos e funcionários. Não respeitando as pessoas

que não eleitoras do 22.

Alguns Professores ainda atribuíram pontos para quem assistiu a palestra.

82. Cidade: JANAUBA

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA

Endereço: PRAÇA DOUTOR ROCKET

Denúncia: O prefeito da cidade de Janauba o senhor José Aparecido está realizando

reuniões com servidores da prefeitura e com empresas que têm ligação com a mesma ,

utilizando o discurso se os empregados não apoiarem o candidato Borsonario a cidade

não vai receber verbas . O que pode levar a demissão em massa . Um total desrespeito

à democracia.

83. Cidade: Juiz de Fora.

Empresa: SindUte

Endereço: Juiz de Fora.

Denúncia: “O patrão de nome Tarcísio das Padarias Marvel e Portugal e está

ameaçando funcionários que votarem no Lula. No Bairro de Lurdes em Juiz de fora-

Mg”.

25/10/2022
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84. Cidade: BELO HORIZONTE

Empresa: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Setor: Atividades financeiras

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS 470

Denúncia: Gerente (...) manda mensagens de WhatsApp contra eleição de Lula

https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/10/18/ministerio-publico-junto-ao-tcu-
pede-suspensao-do-consignado-do-auxilio-brasil.ghtml

*UMA COVARDIA COM OS MAIS HUMILDES *

*TIRARAM A PICANHA DOS MAIS SIMPLES *

A QUADRILHA DO PRESIDIÁRIO SÃO UM BANDO DE COVARDES.

85. BUENO BRANDÃO - MG, 37578-000

Empresa: LATÍCINIO SERRA DAS ANTAS- NA MORADA

Setor: Indústria de alimentos

Endereço: MG-295, BUENO BRANDÃO - MG, 37578-000

Denúncia: A esposa do dono comentou com todos os seus funcionários- Empresa NA
MORADA "se todos os funcionários não votarem em Bolsonaro no próximo dia
30/10/2022, vamos fechar a empresa e vamos embora daqui do bairro Furnas-

Bueno Brandão".

86. Cidade: INCONFIDENTESEmpresa: KAYSA MALHAS

Setor: Comércio e indústria

Endereço: MG 295, Nº432

Denúncia: O dono da empresa está assediando as costureiras de dentro e as que
costuram em casa para votar em determinado candidato. Ele tem gravado conversas,
coagido funcionários e pressionando as autoridades locais. Ele menciona que se não
for eleito o candidato que apoia irá fechar as portas e todos os funcionários serão
demitidos.
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87. Cidade: UBERLÂNDIA

Empresa: SKA LOGISTICA

Setor: Transporte

Endereço: RUA SENADOR SALGADO FILHO 325

Denúncia: Patrão e gerente fez reunião com todos os membros falando que haverá
cortes se o Lula vencer. Gerente fala todos os dias.

24/10/2022

88. Cidade: BELO HORIZONTE

Empresa: FALCON HOTÉIS - IBIS Hotéis

Setor: Serviços (hotelaria)

Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES 255, FUNCIONÁRIOS

Denúncia: Pediram para todos os gerentes da rede IBIS hotéis identificar quem vota
em Lula, fazer uma planilha e retirar todos esses eleitores de Lula no dia 30.
Bonificação com uma viagem, afastando assim o funcionário de sua cidade e assim não
poder votar.

89. Cidade: BELO HORIZONTE

Empresa: CEPESetor: Educação

Endereço: Luiz Fernando, 510- Rio Branco, Belo Horizonte - Minas Gerais

Denúncia: Durante a pandemia, a diretora,(...), compartilhou várias postagens falsas no
grupo de whatsapp oficial de contato com os professores, o mesmo dos prints em
anexo. Agora ela posta novamente sobre a fala do ex Presidente Lula, distorcendo o
que foi dito por ele. A duas semanas, durante a feira de ciências da escola, ela estava
gerindo o processo de votação nos melhores trabalhos e dizia a toda comunidade
escolar que votou: " amanhã votem 22", inclusive para seus funcionários.

90. Cidade: BETIM (MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE)
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Empresa: Grugro Serradão E Frigobet

Setor: Indústria de alimentos

Endereço: RUA ANTÔNIO JOSÉ DINIZ, 175 - JARDIM CALIFÓRNIA, BETIM - MG, 32677-

210

Denúncia: Funcionários de um frigorífico de Minas Gerais foram pressionados a vestir
uma camiseta com o slogan e o número do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a participar
de uma conversa sobre o segundo turno das eleições. O evento foi na quinta-feira (20),
durante o intervalo de almoço dos trabalhadores. A conversa contou com a
participação do deputado federal bolsonarista Mauro Lopes (PP-MG).
Um empregado afirmou à reportagem (Jornal Estado de Minas) que o frigorífico
também prometeu doar um pernil para cada funcionário que levar o comprovante de
votação na segunda-feira seguinte ao segundo turno (31) caso Bolsonaro seja reeleito.
O homem preferiu não se identificar por medo de perder o emprego.
Vídeos obtidos pela reportagem mostram os funcionários reunidos no pátio da
empresa vestidos com uma camiseta verde e amarela por cima do uniforme branco.
Alguns estão de touca, capacete e máscara.
Empregados relataram que a camiseta foi distribuída durante o horário de almoço.
Nela, aparece o slogan de Bolsonaro --"Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" - e
o número do presidente nas urnas.
Nos vídeos, é possível ouvir o hino nacional e um homem falando sobre o fechamento
de igrejas. Em outra gravação, uma pessoa afirma que "mataram" os prefeitos de
Santo André (SP) e de Campinas (SP), porque "brigam entre eles".
As investigações não apontaram a participação de integrantes do PT nos crimes.
O dono do frigorífico é o produtor rural e empresário Silvio Silveira, presidente da Afrig
(Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal).
A reportagem não conseguiu contato com o responsável pelo frigorífico. A Afrig
afirmou que não tinha autorização para passar o telefone de Silvio Silveira e sugeriu
que ele fosse procurado em suas empresas.
A reportagem ligou para as empresas duas vezes, mas funcionários afirmaram que
apenas a gerente do local tem autorização para falar e que ela não foi ao trabalho
nesta sexta-feira (21).
O advogado Fernando Neisser, membro da Abradep (Academia Brasileira de direito
Eleitoral e Político), vê indícios de ao menos duas ilegalidades no caso: propaganda
eleitoral e coação. A legislação proíbe propaganda eleitoral nos chamados bens de uso
comum, que incluem estabelecimentos privados.

Link da reportagem com vídeo:
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/10/22/interna_politica,1410521/a
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mp.html?fbclid=IwAR3VscnimJE3fkxcsNVkHcuL1G9LPWa28ZefQIRUDecexxiPh6gorXfuT
ow

91. Cidade: ITAPEMIRIM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM

Setor: Setor Público Municipal

Endereço: RUA PLAUTINO SOARES 100, CENTRO

Denúncia: Prefeito da cidade de Tarumirim está coagindo funcionários públicos da área
da saúde e outras áreas a votar no mesmo candidato que ele , ameaçando a mandar
eles embora caso eles não vote no mesmo funcionário e querendo que eles façam
inclusive postagens referentes ao candidato dele. Isso é crime !!! Precisa ser
investigado com urgência.

92. Cidade: SETE LAGOAS

Empresa: RECAPAGEM SANTA HELENA

Setor: Comércio

AV. OTÁVIO CAMPELO RIBEIRO, 4305 - ELDORADO, SETE LAGOAS - MG, 35702-153

Denúncia: Durante um dia normal de trabalho, o horário de serviço foi paralisado e os
funcionários foram convocados a uma reunião. Em tal reunião, o patrão disse aos
funcionários que, caso o Presidente Jair Bolsonaro não seja eleito, ele irá demitir vários
funcionários e caso ele ganhe a eleição, será concedido um dia de folga aos
funcionários para que possam comemorar.

21/10/2022

93. Cidade: DIAMANTINA

Empresa: PREFEITURA DE DIAMANTINA; Vesperata; Tapetes Araiolo

Setor: Setor público municipal

Endereço: RUA DA GLÓRIA, 394
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Setor: (...) da Vesperata, reuniu os trabalhadores do evento para coagí-los a votarem
em Bolsonaro. Ela ainda afirmou que essa semana um grupo de empresários vai se
reunir para intensificar a campanha do Bozo em Diamantina porque ele foi muito mal
votado aqui. "Intensificar" a campanha a gente sabe o que significa né? Coagir os
funcionários, fake news e ameaças.

Participantes da reunião: (....) (Vesperata), Prefeito Juscelino Roque, (...) (Tapetes
Arraiolo), Hercílio Diniz (Deputado Federal), Eugênio Menezes.

94. Cidade: DIAMANTINA/MG

Empresa: PREFEITURA DE DIAMANTINA; Vesperata; Tapetes AraioloSetor: Setor
público municipal

Endereço: RUA DA GLÓRIA

Setor: (...) (Vesperata), Prefeito Juscelino Roque,(...) (empresária conhecida na cidade)
e Hercílio Diniz (deputado federal). Envolvidos em reunião realizada com os
trabalhadores da Vesperata, evento tradicional em Diamantina, para coibí-los a
votarem em Bolsonaro. Ela inda afirmou que essa semana esse grupo vai se reunir para
"intensificar" a campanha do Candidato do PL, que foi muito mal votado em
Diamantina (66% dos votos no candidato do PT x 26% canditado do PL). Esta
intensificação de campanha está sendo intendida como coação dos funcionários, fake
news, ameaças.

95. Cidade: IPATINGA

Empresa: NETWORK VIA, TELECOMUNICAÇÕES

Setor: Comunicação

Endereço: RUA CASIMIRO DE ABREU, 480

Setor: A empresa terceirizada da vivo, a via network, mandou alguns funcionários que
não são Bolsonaro trabalhar fora e disse para ficar até o dia 05/11, alegando que eles
podem justificar a ausência do voto.

96. Cidade: Betim.

Empresa: Grugro Serradão E Frigobet
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Endereço da empresa: “RUA QUATRO, N 175- BAIRRO IMBIRUÇU.

Denúncia anônima: “No dia de hoje - 20-10-2022, todos os funcionário do referido
frigorífico foram obrigados a vestir por cima do uniforme branco do frigorífico uma
camisa amarela, onde alegaram que iriam fazer uma palestra. Só que a palestra era
para pressionar a todos a votarem no candidato Bolsonaro, porque caso contrário
iriam mandar muitos embora porque a empresa vai fechar caso o PT ganhe”.

20/10/2022

97. Cidade: Carandaí

Empresa: Prefeitura de Carandaí

Endereço: Carandaí

Denúncia: Pressionando os comissionados a não declarar apoio ao Lula.

98. Cidade: Nova Lima.

Empresa: Posto Chefão.

Endereço da empresa: Br 040, km 547.

Denúncia anônima: “Não sei se procede. Funcionário disse, com muito medo, que o
patrão prometeu 200,00, caso Bolsonaro ganhe as eleições. Repito, ouvi dizer, não sei
se procede”.

19/10/2022

99. Cidade:Uberlândia.

Empresa: Uberlândia Refrescos.

Endereço da Empresa: Rua Terezina Segadães 45.

Denúncia anônima: “Proprietário da empresa, Alexandre Biagi, ameaçou desligar os
funcionários em experiência e menores aprendizes caso o candidato do PT ganhe as
eleições e coagiu os funcionários que assumidamente votaram no então candidato do
PT no primeiro turno”.
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100. Cidade: Monte Sião.

Empresa: Lojistas das malharias de Monte Sião.

Endereço da empresa: Monte Sião.

Denúncia não anônima: “Recebi denúncias de que os lojistas das malharias de Monte
Sião estão amedrontando seus trabalhadores dizendo que em caso de vitória do Lula, a
mão de obra será substituída por chineses. Portanto é melhor não votarem no Lula”.

101. Cidade: Nanuque.

Empresa:Grupo Terra Boa

Endereço da empresa: DASA , usina de Álcool entre Nanuque e Serra dos Aimorés.

Denúncia anônima: “Patrão (..) do GrupoTerra Boa fez reunião com "colaboradores"
para dizer que existem dois lados: um da liberdade ( bolsonaro) e outro do comunismo
(lula), incitando os empregados a escolherem o lado "ideológico da empresa.O slogan
do vídeo é " a responsabilidade é nossa" Arquivo de vídeo recebido em grupo de
whatsapp está disponível em anexo” .

102. Cidade: Inconfidentes.

Empresa: Raizza

Endereço da empresa: Rodovia Otacílio Bonamichi 1029.

Denúncia anônima: “Distribuiu camisas verde e amarelo e obrigou os funcionários a
votar com elas”.

103. Cidade: Congonhas.

Empresa: Prefeitura Municipal de Congonhas – MG.

Endereço da empresa: Congonhas – MG.

Denúncia anônima: Funcionários da prefeitura de Congonhas estão sendo coagidos a
fazer doação em dinheiro para a campanha do candidato Bolsonaro, o prefeito da
cidade é apoiador do candidato e junto com empresários locais vem pressionando
funcionários da prefeitura”.
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104. Cidade: Coronel Fabrício.

Empresa: Pinto Coelho Representações.

Endereço da empresa: rua doutor jose semiao 232.

Denúncia anônima: “ele disse que daria 100 reais caso o bolronaro ganhace, e ficou
falando que a gente so teme mprego gracas ao bolsonaro, e disse que vamos passar
fome com o lula”.

105. Cidade: Cataguases.

Empresa: ROIT.

Endereço da empresa: Cataguases.

Denúncia não anônima: “O CEO e dono da empresa ROIT, Lucas Ribeiro, se pronunciou
em um chat exclusivo de toda empresa falando para não votar em quem for do PT,
pois "roubaram um carro na frente da empresa e quem gosta de bandido é o PT".

106. Cidade: Passos.

Empresa: Acip Passos.

Endereço da empresa: R. Dep. Lourenço de Andrade, 222 - Centro, Passos - MG,

37900-094.

Denúncia não anônima: “Associação dos comerciantes enviou vídeo para empresários
fazer coação aos seus colaboradores”.

107. Cidade: Lagoa da Prata.

Empresa: Fort Incorporacoes Prados Spe.

Endereço da empresa: Rua Vinte E Sete De Dezembro, 62, Centro Lagoa da Prata/MG

- CEP 35590-000.
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Denúncia anônima: “Empresário Eslei Bessas, proprietário da Fort Incorporações,
afirmou em canal de WhatsApp ter demitido todos os trabalhadores nordestinos por
supostamente serem favoráveis a Lula ao invés de Bolsonaro”.

108. Cidade: Capelinha.

Empresa: Chafic Jbeili

Endereço da empresa: Capelinha.

Denúncia anônima: “Pessoa ameaça demissão emMassa caso votem em Lula”.

109. Cidade: Araxá.Empresa: Restaurante Porteira da Serra.

Endereço da empresa: Rod. BR 050, Km 34, S/N - Zona Rural.

Denúncia anônima: “Patrão colocou como uniforme para todos os garçons e
cozinheiras do local camiseta verde e amarelo com número 22 nas costas”.

110. Cidade: Araxá.

Empresa: TERRA NOVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

Endereço da empresa: Avenida Caricio Afonso Ribeiro, 40 ALVORADA.

Denúncia anônima: “Veja o vídeo abaixo>>>
https://www.facebook.com/antonio.duarte.946179/videos/458057753056692

111. Cidade: Itabirito.

Empresa: Farid Supermercados.

Endereço da empresa: Praça Dr Guilherme, 91.

Denúncia anônima: “Foi feita uma reunião com os funcionários onde o patrão disse
que a melhor opção de voto para permanencia do estabelecimento era no Bolsonaro”.

112. Cidade: Belo Horizonte.



45

Empresa: Futura Convites.

Endereço da empresa: Av. Warlei Aparecido Martins, 347 - Solar do Barreiro, Belo

Horizonte - MG, 30670-370

Denúncia anônima: “O patrão fez reunião coagindo os funcionários a votarem no
hipócrita do Bolsonaro”.

113. Cidade: Carandaí.

Empresa: prefeitura de carandai-MG.

Endereço da empresa: Praça Barão de Santa Cecilia, 68.

Denúncia anônima: “O prefeito da cidade de Carandaí-MG, em do whatsApp ameaçou,
coagiu os empregados comissionados a votarem no candidato de seu referencia( PL
22), ainda aplicou a lei da mordaça, proibindo seus funcionários de se manifestarem.
Ainda ameaçando caso no futuro haja problemas com repasses para a area da saúde e
educação, apenas os servidores que votaram em Bolsonaro ficaria com os salários em
dia. Tenho os áudios por ele enviado”.

114. Cidade: BELO HORIZONTE

Empresa: MOMO

Endereço: RUA PIO PORTO DE MENEZES

Denúncia: O patrão demitiu uma funcionária a pedido de uma cliente bolsonarista que
a julgou simpática ao Lula.

115. Cidade: BETIM

Empresa: PROTERMQ

Endereço: R. K, 82 - DOM I. JARDIM PIEMONTE / SUL

Denúncia: Patrão ameaçou demitir quem votasse em Lula, mediante identificação de
alinhamento ideológico, com base em mídias sociais.

116. Cidade: Belo Horizonte
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Empresa: FUTURA CONVITES

Endereço: AV. WARLEI APARECIDO MARTINS, 347 - SOLAR DO BARREIRO, BELO

HORIZONTE - MG, 30670-370

Denúncia: O patrão está coagindo seus funcionários através de reuniões a votarem no
Bolsonaro. (o que é pior ainda).

117. Cidade: CAPELINHA

Empresa: PREFEITURA DE CAPELINHA

Endereço: RUA INÁCIO MURTA

Denúncia: Vídeo em que prefeito de Capelinha, MG, planeja a compra de votos os
primeiros a serem assediados são os funcionários.

118. Cidade: CONGONHAS

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS MG

Endereço: CENTRO

Denúncia: O prefeito municipal ordenou que todos trabalhadores gravassem
mensagem de apoio ao candidato Jair Bolsonaro, sob pena de sofrer sanções até
mesmo demissão se não o fizessem. É urgente uma providência.

119. Cidade: SETE LAGOAS

Empresas: COMERCIANTES DE SETE LAGOAS, MG

Endereço: SETE LAGOAS, MG

Denúncia: Comerciantes de Sete Lagoas criam feriado particular e prometem
gratificação e dispensar funcionários de o atual presidente for reeleito. Lojistas unidos
SICRED Sete Lagoas, MG.
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PARÁ (PA)

26/10/2022

120. Cidade: BELÉM

Empresa: STARLIFE DISTRIBUIDORA

Endereço: AV. MARQUÊS DE HERVAL, 1988

Denúncia: Em uma postagem no story do instagram, compartilhada também pela

dona e sua família, diziam que caso o PT venca as eleições poderão ocorrer

fechamento de lojas, corte de despesas e ameaça de demissão em massa.

121. Cidade: Rondon do Pará.

Empresa: Supermercado Nogueira.

Endereço: Avenida Marechal Rondon.

Denúncia: “Claudio Nogueira, empresário e dono de três supermercados Nogueira em

Rondon do Pará obriga os funcionários a usarem camiseta verde com slogan Deus,

Pátria Amada para apoiar o Bolsonaro e já demitiu duas funcionárias que votaram em

Lula no primeiro turno”.

122. Cidade: Tailândia.

Empresa: Agro Cangaia - Fazenda Cangaia.

Endereço: Fazenda Cangaia - Tailândia - PA, 68695-000.

Denúncia: “DARLEN DAMASO DE CARVALHO, Dono da empresa ( que está registrada

em nome de seu filho) Guilherme Frota Carvalho - Disse que se o Bolsonaro Ganhar ele

fará o pagamento a todos os funcionários. Mas se o Bolsonaro Perder ele vai demitir a
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todos os funcionários e como na região ele é um empregador. Se o Lula ganhar todos

eles ficarão desempregados”.

24/10/2022

123. Cidade: Marabá.

Empresa: JBS.

Endereço da empresa: Zona rural.

Denúncia anônima: “Foi realiza uma reunião na jbs maraba _PA frigorífico com todos
supervisores para assedia os funcionário que vai vota em Lula, eles fizeram uma lista
dos eleitores que vai vota em Lula, chegado nos colaboradores procurando em quem
vai vota ?. A parte da ir ,identificado os eleitores de Lula , fica chantagiando,o
colaborador, se o Lula ganha ,vai fecha a exportação de carne e aí vô manda vc embora
que votou em Lula. São muitos funcionários que está relatando isso os supervisores
receberão essa orientação para precionar os colaboradores que vai vota em Lula ir
vota em bolsonaro , que é melhor para o frigorífico”.

21/10/2022

124. Cidade: XINGUARA

Empresa: MERCÚRIO ALIMENTOS S/A

Setor: Indústria de alimentos

Endereço: ROD PA 150 KM 12

Denúncia: Dono do frigorífico mercúrio em Xinguara no Pará (...) e o (...) está
ordenando os encarregados dos setores a assediar os empregados dizendo que se o
lula ganhar a eleição vai acabar com as exportações e com isso vai ter demissões e
quem votar no PT vai ser os primeiros a ser demitidos. Também estão coagindo os
empregados da administração a votar no Bolsonaro pq é melhor pro negócio e quem
se posiciona contra sofre constrangimento por parte dos colegas de trabalho que ficam
insinuando que quem não votar no candidato do patrão vai ser demitido e dizem que o
próprio João Bueno que falou. No primeiro turno houve compra de votos em dinheiro
vivo dentro do frigorífico para o candidato de sobrenome PASSARINHO que era
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apoiado pelo (...). mesma situação tem ocorrido nas fazendas de propriedade dos
Buenos em São Félix do Xingú, Paragominas, Xinguara Castanhal etc.
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PARAÍBA (PB)

24/10/2022

125. Cidade: João Pessoa.

Empresa: Super Box Brasil.

Endereço da empresa: R. Themístocles da Costa Brito, 77 - Jardim Oceania, João
Pessoa - PB, 58037-725.

Denúncia anônima: “O dono do supermercado Cleyson coajiu uma fornecedora de
sacolas, dizendo que se ela votar em Lula não ia mais comprar dela. É uma mãe de
família e para não ficar sem fornecer a sacola se calou. Foi humilhada e está passando
por sofrimento, está com muito.

19/10/2022

126. Cidade: João Pessoa.

Empresa: Lojistas do Manaíra Shopping.

Endereço da empresa: R. Manoel Arruda Cavalcante, 805 - Manaíra, 58033-4.

Denúncia: “Lojistas do Manaíra Shopping estão enviando mensagens pelo WhatsApp
para amedrontar os seus funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, dizendo
que estão suspendendo tratativas futuras e que não sabem como poderão cumprir os
seus compromissos caso Lula ganhe a eleição”.

127. Cidade: JOÃO PESSOA

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA -
GOVERNO ESTADUAL DA PARAÍBA

Endereço: R. RODRIGUES DE AQUINO, 496

Durante toda campanha eleitoal o Gerente Executivo dos Direitos Sexuais (...) cometeu
assédio moral e eleitoral com os coordendores e as equipes que compõem a pasta
para participarem da campanha do governador João Azevedo para além de seus turnos
trabalhados em horários absurdos, fazia isso nos grupos de Whatsapp e muitas vezes
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ligava no privado ameaçando os funcionários a participarem com propensão à
demissão. Não oferecia suporte ao trabalhador para irem até os locais de campanha.
Tinha que fazer a rotina de ir no máximo 3 vezes na semana para atos de campanha
em diferentes pontos da cidade. Também exigiu aos funcionários a filiação ao partido
político PNM - partido onde a secretária de estado da mulher Lidia de Moura é
presidenta estadual.
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PARANÁ (PR)

26/10/2022

128. Cidade: Cafelândia.

Empresa: Copacol.

Setor: Agricultura, pecuária, agroindústria, extrativa

Endereço: Rua governador Moises lupion.

Denúncia: “Presidente da Copacol em vídeo pede voto para

Bolsonaro”.https://drive.google.com/open?id=1NUxlClHf113JMQMB2DcyP_muz35qUv

kW

129. Cidade: Cascavel.

Empresa: Hospital CEONC Cascavel.

Endereço: Rua Souza Naves, 3248.

Setor: Saúde

Denúncia: cartazes com fake news contra o canditado Lula espalhados pela unidade de

saúde. https://drive.google.com/open?id=1nfs53beoSZonbW2H9G0NaESmX3xN-iWO,

https://drive.google.com/open?id=1wDSPVIbTYpknWevuvVPXGR5GYsvw-9Qd,

https://drive.google.com/open?id=1r_NCe4zNvuoG7_4-lAEwVhl1doID2p27,

https://drive.google.com/open?id=1weHEZ7JbgxgFjKlLTps7opGs-s3xDcIt,

https://drive.google.com/open?id=1rkXf1PuD1sLmk1rxQVn6PP8ETDRBBazh
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130. Cidade: Medianeira.

Empresa: Frimesa Cooperativa.

Setor: Indústria de alimentos

Endereço: R. Bahia, 159 - São Cristovão.

Denúncia: “Chefe coagido votar em Bolsonaro”.

131. Cidade: Sarandi.

Empresa: Usicamp Implementos Rodoviários.

Setor: Indústria automotiva

Endereço: R. Antônio Volpato, 3680 - Parque Industrial, Sarandi - PR, 87111-011.

Denúncia: “Foi na empresa o vice do sargento Fahur (sargento Adriano) ,dizer que

deveríamos votar no Bolsonaro, pois o Brasil viraria uma Venezuela, que íamos ficar

sem emprego e comparou a Venezuela. Após isso , sempre surgem piadas.. fui

pergunta sobre o meu desempenho na empresa e meu encarregado falou o seguinte

"seu desempenho é bom porém tudo depende de qual candidato ganhar" isso foi dito

após eu pergunta se a empresa pretendia mandar embora ... Sei que estou na Mira,

pois sou 13 e após esse dia comecei a ser tratado diferente, não só eu. Mas todos que

somos contra Bolsonaro. Não tenho imagens, pois não pode gravar lá , porém basta

perguntar aos funcionários”.

24/10/2022

132. Cidade: Foz do Iguaçu.

Empresa: Natucci Engenharia Civil LTDA.

Endereço da empresa: TRAVESSA WATSLAF NIERADKA, 175 VILA MARACANA.
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Denúncia anônima: “O patrão ofereceu 500 para cada funcionário, caso o Bolsonaro
ganhasse”.

133. Cidade: Pitanga.

Empresa: Prefeitura de Pitanga.

Endereço da empresa: Pitanga.

Denúncia anônima: “Denuncia de crime eleitoral do prefeito de Pitanga-PR, Maicon.
https://fb.watch/ghCLJNtlXN/

134. Cidade: Cascavel.

Empresa: Cooperativa Lar.

Endereço da empresa: Cascavel.

Denúncia anônima: “Existe um memorando onde a empresa sugere que o atual
governo seja reeleito”.

135. Cidade: Medianeira.

Empresa: Lar Cooperativa.

Endereço da empresa: Av. 24 de outubro, 59, área industrial.

Denúncia anônima: “Ofício contendo indicação de candidato, coagindo trabalhadores
da cooperativa”.

136. Cidade: Matinhos.

Empresa: Adriano Ribeiro Imobiliária.

Endereço da empresa: Rua da fonte, 521.

Denúncia anônima: “Coação aos corretores de imóvel”.

https://fb.watch/ghCLJNtlXN/


55

137. Cidade: São Carlos do Ivaí.

Empresa: Peg Pag.

Endereço da empresa: R. Dona Izabel, 501.

Denúncia anônima: “Olá, dono de supermercado (Peg Pag) disse que se o Lula ganhar
irá demitir funcionários, pelo menos três funcionários já estão na lista. Outros
comerciantes estão fazendo o mesmo”.

138. Cidade: Matelândia.

Empresa: Lar Cooperativa.

Endereço da empresa: Br 277, Matelândia.

Denúncia anônima: “O patrão e gerentes ameaça funcionários demandar embora se
não votar em Bolsonaro e ainda soltou uma carta para eles lerem aonde fala que
precisa reeleger Bolsonaro”.

139. Cidade: CURITIBA

Empresa: BRITISH AND AMERICAN

Setor: Educação

Endereço da empresa: RUA COMENDADOR ARAÚJO 731 BATEL

Denúncia: A dona da escola fez uma postagem agressiva em seu Facebook

140. Cidade: MATINHOS

Empresa: Supermercado Milani

Setor: Supermercado

Endereço da empresa: RUA IGUASSU 40

Denúncia: Supermercado Milani
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141. Cidade: MEDIANEIRA

Empresa: LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Setor: Indústria de alimentos

Endereço da empresa: AV 24 DE OUTUBRO N.º 59 BAIRRO INDUSTRIAL

Denúncia: Encaminhando arquivo da Cooperativa Lar assediando funcionários a votar
em Bolsonaro

142. Cidade: PONTA GROSSA

Empresa: CRISTIANO PIETROBELLI DELINSKI TERRAPLENAGEM

Setor: Construção

Endereço da empresa: RUA MARCILIO DIAS, 345. NOVA RUSSIA PONTA GROSSA - PR
84070-380

Denúncia: postagem no facebook contratando mas que nao seja petista

21/10/2022

143. Cidade: ARAUCARIA

Empresa: ALCAST DO BRASIL

Setor: Indústria de alumínio

Empresa: R. JORGE TIETO IWASA, 245 - CHAPADA, ARAUCÁRIA - PR, 83707-758

Denúncia: Espera esta fazendo votações pra ver em quem vai votar e distribuição de
panfletos do candidato 22

144. Cidade: CAMPO LARGO

Empresa: HOSPITAL DO ROCIO

Setor: Saúde

Empresa: MARIA APARECIDA OLIVEIRA 599
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Denúncia: (...) fez uma reunião de 2 horas com as chefias pedindo voto ao Bolsonaro
no dia 19/10

145. Cidade: CANDÓI

Empresa: SEED PR

Setor: Associação empresarial

Empresa: COL ESTE STA CLARA

Denúncia: O Sindicato Rural de Guarapuava está totalmente empenhado na compra de
votos entre os mais pobres. Ofertam R$ 200,00, com a promessa de que se o Bolso for
eleito eles darão mais 500,00 posteriormente.

146. Cidade: CIANORTE

Empresa: RESTAURANTE VARANDA

Setor: Comércio

Empresa: RUA CONSTITUIÇÃO 223

Denúncia: O patrão além de brigar por política, ofender quem não vota no mesmo
candidato que ele, disse que a partir de janeiro quem for do lado ao contrário que o
dele será demitido, e a filha do patrão colocou no story do Instagran que quem não
vota no mesmo candidato que eles dão burros... Patrão quer obrigar o funcionário a
todo custo a votar no candidato dele, fazendo ameaças..

20/10/2022

147. Cidade: Curitiba.

Empresa: OMS Engenharia.

Endereço da empresa: Rua Édson Campos Matesich, 727 - Santa Felicidade.

Denúncia anônima: “Patrões coagindo funcionários a votar em Bolsonaro”.

19/10/2022
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148. Cidade: Cianorte.

Empresa: Lavinorte lavanderia

Endereço da Empresa: Av Paraíba 1617ª.

Denúncia: “Coacão ocorre sempre com a chefes e gerentes dos setores, todos acham
tem o poder de coagir, perguntam quem vc vota na frente todos, começa falar mal do
Lula até a pessoa ficar constrangida e coagida, até ela fala vota no Bolsonaro aí ele fala
aí sim da abraço, mesmo pessoa no início falando voto secreto não quer falar, eles não
param é bem desumano, ainda falam vão ser demitidos em tom brincadeira, mas isso
não é brincadeira pra mim, e falam se lula voltar a empresa acaba eles vão ficar
desempregados, ainda fala sobre religião e sobre gêneros isso não pode cada um
nasce ou homem e mulher e pronto. Infelizmente não tenho nada pra anexar, mas isso
tem acontecido sempre”.

149. Cidade: Rolândia.

Empresa: Eurofral.

Endereço da empresa: Avenida Odyr Teodorico Giordani 2701

Denúncia: “A direção da empresa ofereceu 300 reais de bônus a cada funcionário,
além de confraternização e dias de folga em caso de vitória de jair bolsonaro, e
ameaçou demitir indiscriminadamente funcionários caso Luiz Inácio Lula da Silva seja
eleito. Após o primeiro turno, demitiu sem justa causa vários funcionários para dar
exemplo, é reiterou as ofertas e as ameaças”.

150. Cidade: Curitiba.

Empresa: Cargo Lift.

Endereço da empresa: Rua Arthur Martins Franco, 880 | Curitiba/PR | Cidade
Industrial | Paraná | Brasil | CEP: 81350-100

Denúncia: “Reuniões tentando mudar o votos de funcionários e postagens em redes
sociais apoiando Bolsonaro”.

151. Cidade: Matinhos.

Empresa: Supermercado Caopi.



59

Endereço da empresa: R Wener Guilherme Gaedke, 609.

Denúncia: “Gerente ofereceu dinheiro e churrasco se votassem no Bolsonaro e ele
ganhasse. Agora a proposta é que vão demitir 50% dos funcionários caso lula vença o
segundo turno”.

152. Cidade: Engenheiro Beltrão.

Empresa: KATI E VIVI.

Endereço da empresa: R AVELINO VIEIRA 18 SALAO 01 CEP 87270-000.

Denúncia: “As coações parte do proprietário da empresa, Antenor Rodrigues Paes, que
afirma que se os funcionários da empresa não votarem no Bolsonaro, irão ser todos
demitidos e que irá fechar as lojas. Além disso, persegue aqueles que não declaram e
postam em suas redes sociais o voto no Bolsonaro”.
https://www.facebook.com/antenor.rodriguespaes

153. Cidade: Francisco Beltrão.

Empresa: ALCAST DO BRASIL.

Endereço da empresa: ESTRADAMUNICIPAL, SEÇÃO JACARÉ, KM 05

Denúncia: “o proprietário da empresa Alcast do Brasil realizou reunião com seus
empregados no dia 30 de setembro de 2022, informado-os que a empresa corre
grande riscos de fechar se o Lula ganhar as eleições. Como estamos no segundo turno,
as pressões estão aumentando cada vez mais. Na data de hoje, 14 de outubro de 2022,
a empresa fez uma enquete para saber em quem os seus súditos irão votar. A enquete
na verdade nada mais é do que coação eleitoral, visto que exige que seus empregados
manifestem suas posições políticas, ferindo seus direitos constitucionalmente
garantidos”.

154. Cidade: ADRIANOPOLIS

Cidade: SUPERMERCADO BONTORIM

Endereço: AV, MAL. MASCARENHAS DE MORAES, 102

Denúncia: O proprietário (...) disse , num auditório , que na última semana vai ameaçar
de demissão os funcionários petistas .

https://www.facebook.com/antenor.rodriguespaes
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155. Cidade: APUCARANA

Empresa: LOOFTING

Endereço: RUA ALTA GRACIA HANNA CHAMONI

Denúncia: O patrão, falou que se o candidato ganhasse ele fecharia a empresa , e
questionou que ele tem outros meios de sobrevive e seus funcionários não

156. Cidade: CASCAVEL

Empresa: TANGIPAR

Endereço: AV ARACY TANAKA BIAZETTO, 6508

Denúncia: Presidente do grupo Tangipar, posta constantemente mensagens em apoio
a Jair Bolsonaro no grupo empresarial, onde estão todos empregados. Certas reuniões
fala que as coisas vão piorar se o PT voltar ao governo, houve até ameaças de redução
de custos.

157. Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON

Empresa: MEERT TRANSPORTES

Endereço: ROD BR 163, S/N, KM 281.8 SALA 01 LOTE 79 E 80, ANEXO AO POSTO STOP

Denúncia: (...), dono da empresa pedindo pra todo mundo votar consciente, "Deus,
pátria, família." (...) se o Bolsonaro perder eu vou me desfazer de uma quantia de
caminhão (...) isso só pra alertar sobre uma alta muito grande no desemprego (…) de
repente tem um cara que já está desanimado, vou tem que optar em alguns se isso
acontecer, e isso é sério, é verídico, não vai fugir disso (…) todas as empresas já estão
se manifestando e comigo não vai ser diferente, eu não vou manter esse número de
caminhão se o Bolsonaro perder (…) Só vou falar que cada um tem que saber o que é
bom pra si (…) to falando que se o Bolsonaro perder, vai ser reduzido uma quantia
de, não sei quanto, se é dois, três, cinco, sete, também não sei qual é o tipo de
caminhão, se é truck, se é carreta, isso vai ter que se conversar (…)

158. Cidade: TIBAGI
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Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI-PR

Endereço: PRAÇA EDMUNDO MERCER, 34 - TIBAGI, PR, 84300-000

Denúncia: Empresários e o prefeito estão usando o perfil facebook
https://www.facebook.com/tibagionline para intimidar os trabalhadores, afirmando
que uma vitória de Lula fecharia empregos

159. Cidade: Adrianópolis.

Empresa: Bontorin.

Endereço da empresa: Av. Mascarenhas de Moraes, 102.

Denúncia: “Em áudio o patrão afirma que irá fazer uma reunião na última semana de
outubro e avisar que se a economia cair, ele irá mandar embora quem votou no PT,
sem nenhum outro critério”.



62

PERNAMBUCO (PE)

26/10/2022

160. Cidade: Carpina.

Empresa: Casa do Cristão.

Setor: Comércio

Endereço: R. José B Ramos, 99 - Senzala, Carpina - PE, 55818-545

Denúncia: “O patrão me obriga a dizer que irei votar em Bolsonaro e ainda diz que

cristão q é cristão não vota em ladrão se referindo ao candidato Luiz Inácio Lula da

Silva, não aguento mais, não vejo a hora dessa eleição acabar logo, é muita pressão

psicológica”.

161. Cidade: Gravatá.

Empresa: Caroata Home Center.

Setor: Construção

Endereço: Agamenon Magalhães 572.

Denúncia: “Dono do estabelecimento Preciona os funcionários a votar no jair

bolsonaro pl 22”.

24/10/2022

162. Cidade: Carpina.

Empresa: Jozloja.

Endereço da empresa: R. Jose Batista Ramos, 68 - São Sebastiao, Carpina – PE.
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Denúncia anônima: “Jó a proprietária vive falando que as funcionárias dela tem votar
alinhada com ela e o marido, pois o atual presidente é o melhor pro Brasil e pra família,
quem trabalha com ela tem que votar conforme sua cartilha, inclusive já falou na
frente de cliente

21/10/2022

163. Cidade: Carpina.

Empresa: Cenorte, só embalagem, planalto tecidos, spumart.

Endereço da empresa: praça Joaquim Nabuco nº21, Senzala.

Denúncia anônima: “O patrão diz que se o presidente Bolsonaro for reelito ele matara
um boi e fará um churrasco em comemoração, o mesmo não aceita que os
funcionários postem apoio ou votem no candidato Luiz Inácio Lula da Silva ameaçando
de demissão”.

164. Cidade: Carpina

Empresa: MJ shoes.

Endereço da empresa: Av.Presidente Getulio Vargas, nº103.

Denúncia anônima: “A proprietária ameaçou as funcionarias de demissão caso soube
se que que suas funcionarias haviam votado no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, isso
aconteceu no 1º turno e se repeti para o 2ºturno”.

19/10/2022

165. Cidade: Cupira.

Empresa: Prefeitura de Cupira-PE.

Endereço da Empresa: Espaço VIP - Cidade de Cupira-PE.

Denúncia: segue áudio do prefeito da Cidade, José Maria de Macedo (União Brasil)
https://drive.google.com/open?id=1rwC7-hmqNfqUAGxiuxdB1doGRK7q2_3f

166. Cidade: Curupi.

https://drive.google.com/open?id=1rwC7-hmqNfqUAGxiuxdB1doGRK7q2_3f
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Empresa: Grupo Terra Boa.

Endereço da empresa: Concessionária Stara em Gurupi Tocantins.

Denúncia: “O Patrão reunião os funcionários e fez terrorismo e ameaças”.

167. Cidade: Gurupi.

Empresa: Terra Boa Maquinas Agrícolas.

Endereço da empresa: Av Goiás Q1, 343.

Denúncia: “O vídeo postado no Instagram como um "ato de coragem" nem precisa de
descrição”. https://www.instagram.com/reel/CjghZ13Npdj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

168. Cidade: Itambé

Empresa: Prefeitura Municipal de Itambé.

Endereço da empresa: Rua Josué de Castro, 84.

Denúncia: “A prefeita Maria das Graças Gallindo Carrazzoni, juntamente com suas
filhas Angela Cristina Galindo Silveira e Cynara Gallindo Carrazzoni, assumidamente
bolsonaristas, estão tocando o terror com ameaças de demissão dos funcionários que
votarem em Lula no segundo turno ou manifestarem apoio ao mesmo em suas redes
sociais. O clima no órgão público está horrível, o assédio moral e a violência estão
sendo constantes”.

https://www.instagram.com/reel/CjghZ13Npdj/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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RIO DE JANEIRO (RJ)

26/10/2022

169. Cidade: DUQUE DE CAXIAS

Empresa: III COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR RJ

Endereço: RUA PIRACICABA, JARDIM GRAMACHO,

Denúncia: Os policiais tentam coagir funcionários e professores civis a votarem em Jair
Bolsonaro. A alegação é de que se esse candidato perder, a escola vai fechar. Fato que
deixa os professores e funcionários contratados em uma ameaça constante.

25/10/2022

170. Cidade: CABO FRIO SÃO CRISTÓVÃO

Empresa: CORREIOS

Setor: Comunicação

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA 60

Denúncia: O gerente junto com outros colega fica acharcando os amigos de trabalho,
em troca de benefícios e cargos. Para votar em Bolsonaro sabendo do nosso voto em
Lula, somos perseguidos.

24/10/2022

171. Cidade: Nova Friburgo.

Empresa: Setorial locação de máquinas e equipamentos.

Endereço da empresa: Rua Antônio Mário de Azevedo CEP 28635000.
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Denúncia anônima: “Já é a segunda vez que passo em frente a empresa e o patrão ou
chefe está conversando com os funcionários ameaçando serem demitidos caso não
votem em Bolsonaro. Fazem ameaças”.

21/10/2022

172. DUQUE DE CAXIAS

Cidade: ENGENHO BAZAR E COMERCIO DE RACOES LTDA. KÃO MIX,

Setor: Comércio

Endereço: AV. EXPEDICIONÁRIO JOSÉ AMARO, 1075 - VILA SÃO LUIS, DUQUE DE
CAXIAS - RJ, 25065-090

Denúncia: Todos os funcionários são coagidos a votarem e declarar publicamente o
voto em JAIR BOLSONARO, dizendo que lá todos votam nesse candidato. Quando, na
verdade, quem apoia é o dono da empresa.

173. RIO DE JANEIRO

Cidade: PETROBRAS

Setor: Petróleo e gás

Endereço: RUA GENERAL CANABARRO 500

Denúncia: Não pude entrar com um adesivo do candidato lula no prédio. Fui abordada
por um segurança

20/10/2022

174. Cidade: RIO DE JANEIRO

Empresa: MINHOCA FELIZ

Endereço: RUA ANDRE ROCHA 1696 TAQUARA

Denúncia: O dono da loja no dia da eleição obrigou os funcionários a vestir a blusa do
Brasil, referência ao candidato y, e controlou os votos de cada funcionário alegando
que caso votassem no candidato seriam demitidos.
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175. Cidade: RIO DE JANEIRO

Empresa: FAETEC QUINTINO

Endereço: RUA CLARIMUNDO DE MELO, 847 - QUINTINO BOCAIUVA, RIO DE JANEIRO -
RJ, 21311-281

Denúncia: O presidente da FAETEC pediu a chefe do RH os endereços dos funcionários
e foi ate as casas coagindo-os a votar em seu candidato e confrontando votos, baseado
em redes sociais.

19/10/2022

176. Cidade: Rio de Janeiro.

Empresa: Rede Ultra Catete.

Endereço da Empresa: R. do Catete, 154.

Denúncia anônima: “No último dia 02 de outubro, dia do primeiro turno das eleições,
uma trabalhadora do supermercado Ultra relatou que seus patrões: 1) perguntaram
aos empregados em que estes iriam votar e tentaram coagi-los a votar em Bolsonaro;
2) não liberaram os empregados para irem votar; e 3) ameaçaram descontar na folha
salarial aqueles que não comparecerem para trabalhar no dia da eleição ou chegarem
com atraso. Segundo a trabalhadora, o mesmo tende a se repetir no segundo turno”

177. Cidade: Rio de Janeiro.

Empresa: Grupo Online.

Endereço da empresa: O endereço que consta na Receita Federal é Rua Antonio
Parreiras 94, apto 102

Denúncia: vídeo de empregador anunciando que demitiu trabalhadores que
declararam voto no Lula.

178. Cidade: Campos de Goytacazes.

Empresa: Padaria Forum do Pão.
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Endereço da empresa: Avenida Dr Alberto Torres, 297, Centro.

Denúncia anônima: “O proprietário da padaria, bolsonarista conhecido na cidade,
obrigou todos os funcionários a usarem uma camisa verde-amarela, com o número 22
e a frase "Brasil para todos", e decorou todo estabelecimento também de verde-
amarelo. A desculpa que dão é que fizeram a decoração e os uniformes por causa da
Copa do Mundo (e que 22 é apenas uma referência ao ano 2022). Não sei se
caracteriza crime, mas é uma campanha descarada e uma coação aos trabalhadores”.

179. Cidade: NOVA IGUAÇU

Empresa: GALERIA DAS MARCAS

Endereço: AVENIDA DO CANAL 323

Denúncia: Lojas localizadas no calçadão, centro, Nova Iguaçu, RJ estão realizando
campanha eleitoral dentro das lojas e coagindo os funcionários a utilizarem blusas do
Bolsonaro. Utilizam ainda aparelhagem de som que ultrapassam os decibéis
permitidos pela saúde do trabalho, além da propagação de músicas pejorativas e que
desmoraliza mulheres da política brasileira.

180. Cidade: RIO DE JANEIRO

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - EMPRESA FEDERAL

Endereço: RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 28 - 10 ANDAR - CENTRO RIO DE JANEIRO

Denúncia: o Coronel da Reserva (...), ocupante por indicação do atual governo federal
de cargo comissionado de Diretor de Gestão da Companhia Docas do Rio de Janeiro se
veste com as iniciais da CDRJ e se apresenta em vídeo com o atual presidente da
República, candidato à reeleição, em clara narrativa que induz a achar que ele
representa os trabalhadores, o que absolutamente não procede. O Diretor induz
pensamento que a pandemia na CDRJ foi ignorada pelos trabalhadores, o que não é
verdade, como se dessa forma nós concordássemos com genocídio. E pra completar o
candidato faz entender que é só procurá-lo que tudo ele busca a solução e completa
pedindo o voto para o dia 30. Esse vídeo empodera quem vota no candidato
presidente e intimida quem vota no oponente, pois quem pensa diferente do atual
governo, encontra-se constrangido com tamanha astúcia vinda de um ex-militar
dentro de uma empresa federal. O fato é que: O gestor pode fazer isso?
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RIO GRANDE DO NORTE (RN)

26/10/2022

181. Cidade: Natal.

Empresa: Agroflores.

Endereço: Av. Capitão Mor Golveia

Denúncia: “o patrao afirma que haverá demissões, caso o bozo não seja reeleito”.

24/10/2022

182. Cidade: Nata

Empresa: Prefeitura de Natal

Endereço da empresa: Natal

Denúncia anônima: “Veja essa denúncia, com provas, de assedio eleitoral:
https://saibamais.jor.br/2022/10/em-reuniao-organizada-por-prefeito-de-natal-
empresarios-articulam-ideias-para-burlar-lei-e-assediar-funcionarios-a-votar-em-
bolsonaro/

19/11/2022

183. Cidade: Martins.

Empresa: Empresa de correios e telégrafos – ECT.

Endereço da Empresa: Avenida Getúlio Vargas , 28.

Denúncia: “Desde o início da campanha eleitoral o gerente Francisco sandoval Vieira
me proibiu de me manifestar e de ir a passeatas . Eu disse que fora da empresa eu
tenho direito de me manifestar. Mesmo assim ele me coagiu e dentro da empresa ele
manifestava seus ideais bolsonaristas e me impunha que eu votasse contra o PT.por
fim pediu meu desligamento da agência e transferência como forma de punição por eu
não me curvar a ele e a seus ideais bolsonaristas”.

https://saibamais.jor.br/2022/10/em-reuniao-organizada-por-prefeito-de-natal-empresarios-articulam-ideias-para-burlar-lei-e-assediar-funcionarios-a-votar-em-bolsonaro/
https://saibamais.jor.br/2022/10/em-reuniao-organizada-por-prefeito-de-natal-empresarios-articulam-ideias-para-burlar-lei-e-assediar-funcionarios-a-votar-em-bolsonaro/
https://saibamais.jor.br/2022/10/em-reuniao-organizada-por-prefeito-de-natal-empresarios-articulam-ideias-para-burlar-lei-e-assediar-funcionarios-a-votar-em-bolsonaro/
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184. Cidade: Natal.

Empresa: Havan.

Endereço da empresa: Av. Dão Silveira, 7000 - Cidade Satélite, Natal - RN, 59066-180.

Denúncia: “O gerente, exigiu a todos os funcionários a não votar. E após a eleição o
supervisor iria acompanhar a todos no TRE para ver se teria débitos ( multa de não ter
votado). Caso não tiver e demitido”.

185. Cidade: São Miguel.

Empresa: Nosso Atacarejo.

Endereço da empresa:

Denúncia: “os diretores da empresa fez uma reunião com os funcionários no dia
subsequente a uma manifestação do PT na cidade, exigindo que os funcionários
votassem em Bolsonaro para que a empresa pudesse continuar ofertando mais
empregos”.

186. Cidade: Natal.

Empresa: Empresa de Reciclagem.

Endereço da empresa: Zona norte de Natal/RN.

Denúncia: “O empresário Damasco Pio, do ramo de reciclagem, atuante na Grande
Natal e com empreendimentos conhecidos também no estado do Pará, utiliza-se do
seu instagram pessoal para ludibriar os seus funcionários com à promessa de
pagamento de 14º salário caso Bolsonaro seja reeleito. Optei pelo anonimato por
motivos pessoais”.
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RIO GRANDE DO SUL (RS)

26/10/2022

187. Cidade: Aratiba.

Empresa: Fontoura e Scheuermann.

Endereço: Rua Santo Granzotto, 346.

Denúncia: “O dono, Senhor Fontoura avisou todos que se o capitão não ganhar vai ter

demissão, e se ele souber que alguem vota no nove dedos ja esta na rua, todos tem

que arrumar no minimo 20 votos pro capitão. Na clinica de santa cruz do sul ele ja

demitiu trabalhador que ele sabe que e do PT e isso vale para todas as clinicas dele

comunista não se cria comigo, vai pedir emprego pro pt, vai pra rua e pra arrumar

emprego vai ser dificil porque eu conheço todos os diretor de hospital”.

188. Cidade: Camaquã.

Empresa: Roxo centro de Compras.

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 1037.

Denúncia: “Em reunião coletiva ou individual a empresária Rosane Roxo está

intimidando os funcionários para que vote no Bolsonaro!”

189. Cidade: Lagoa Vermelha.

Empresa: Cotrijal.

Endereço: Br 470, saída para barracão.

Denúncia: “Fui demitido por mostra apoio ao candidato Lula e não ao bolsonaro come

os encarregado queria”.
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190. Cidade: Lagoa Vermelha.

Empresa: Doripel Móveis.

Endereço: Bairro Industrial.

Denúncia: “Está ocorrendo esta situação na Doripel houve uma reunião com os

funcionários, na sexta-feira, pedindo que as pessoas levem celular escondido para

fotografar o voto e provar na segunda que votaram no inominável, caso contrário,

demissão. Importante ser reforçado pela justiça eleitoral! Os partidos deveriam

solicitar que seja reforçado pelo TSE nas entrevistas nas rádio da cidade. Na sessão que

sou presidente, celular, sempre fica com o fiscal. Ninguém entra com aparelho algum

na urna”.

191. Cidade: MACHADINHO

Empresa: Thermas Machadinho Resort

Endereço: RS 442, KM 1,2, 1.210 Balneário, Machadinho - RS, 99880-000

Denúncia: Chegou até mim e várias pessoas da nossa comunidade a queixa de

funcionários do Thermas Machadinho Resort de ocorrência de reunião da diretoria do

referido hotel com seus 150 funcionários, com recolhimento de celulares, onde esses

membros da diretoria ameaçaram os funcionários de demissão, corte de pessoal,

redução de benefícios, caso o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ganhe as eleições, ou

seja, cometeram assédio eleitoral! A referida denúncia veio de três funcionários, de

forma separada, ou seja nenhum sabe do outro, que não querem se identificar por

medo de represálias!

192. Cidade: Porto Alegre.

Empresa: Ângelus serviços Funerários.
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Endereço: Rua Oscar Pereira, 225.

Denúncia: “Sócio proprietário da empresa, Sr. Ari, pressiona colaboradores dizendo

que vai fechar a empresa caso Bolsonaro não ganhe as eleições”.

193. Cidade: Rolante.

Empresa: Borba Calçados Ltda.

Endereço: Rua Alfredo Wust, 634

Denúncia: o patrão, Ezair, faz reunião periódica com todos, são em torno de 130

funcionários, e na semana retrasada ele disse que todos deveriam votar em Bolsonaro

e não em Lula. Senão poderia estar reduzindo o quadro de funcionários se Lula se

eleger”.

24/10/2022

194. Cidade: São Leopoldo.

Empresa: Frontec.

Endereço da empresa: Rua Dirceu Elias de Moura,380.

Denúncia anônima: “A direção de empresa comunicou para todos os funcionários que
se Jair Bolsonaro não ganhar perdermos nossos empregos porque a empresa fechará”.

195. Cidade:

Empresa: FIERGS.

Endereço da empresa: Assis Brasil, 177 Bairro Sarandi.

Denúncia anônima: “A federação das indústrias do Rio Grande do Sul enviou e-mail
com uma mensagem tendenciosa em prol da atual administração federal”.

196. Cidade: Guaíba.
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Empresa: Rio do Sul Serviço e Transporte Ltda.

Endereço da empresa: R. Evaristo Lopes, 483 - Coronel Nassuca, CEP 92702-790.

Denúncia anônima: “Coagindo os funcionários a participarem de manifestação pró
Bolsonaro”.

197. Cidade: Boa Vista do Sul.

Empresa: Farfri.

Endereço da empresa: Rua São Luís de Castro, s/n, RST 453/KM 81,4.

Denúncia anônima: “A gerente da empresa, Simone Manica, em reunião da empresa
Farfri (CIPA) coagiu colaboradores para votarem em Jair Bolsonaro, dando entender
que não se responsabiliza se o resultado for diferente”.

198. Cidade: Venâncio Aires.

Empresa: DIMAC - materiais de construção.

Endereço da empresa: Centro.

Denúncia anônima: “A empresa divulgou entre os empregados que fechará se o Lula
ganhar a eleição. Com isso, os donos forçam os funcionários a votar no Bolsonaro. E
eles divulgam isso para os clientes da loja”.

199. Cidade: BENTO. GONÇALVES

Empresa: DELANO MOVEIS

Setor: Comércio

Endereço da empresa: BAIRRO SÃO ROQUE

Denúncia: O funcionário (...) responsável pelo RH da empresa Dellano de.Bento
Gonçalves afirmou numa conversa de.bar que demitiu 20.funcionários porque iriam
votar no Lula.Ele é um carrasco. Racista homofobico e.mal educado.

200. Cidade: MANOEL VIANA
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Empresa: SINDICATO RURAL DE MANOEL VIANA

Setor: Associação empresarial

Endereço da empresa: ESTRADA RS 176

Denúncia: O presidente do sindicato rural de Manoel Viana está realizando por meio
de áudios via whatsapp campanhas de boicote a borracharia e para o Agro não ir
também no Bar do Nenê.

201. Cidade: NOVA PRATA

Empresa: BORRACHAS VIPAL

Setor: Recondicionarado pneus

Endereço da empresa: BUARQUE DE MACEDO, 365

Denúncia: Gerentes e alto escalão da empresa estão de forma velada coagindo os
funcionários alegando que haverá demissões e redução de salários caso não votem em
Bolsonaro

21/10/2022

202. Cidade: ANTÔNIO PRADO

Empresa: VIPRADO INDÚSTRIA DE VIDROS

Setor: Indústria de vidros

Endereço da empresa: RS 122 KM 123

Denúncia: O patrão falou que se Lula ganhar vai fechar a empresa e ir embora pra
China. Que todos serão demitidos.

203. Cidade: CASEIROS

Empresa: CATTAPAN CEREAIS

Setor: Comércio

Endereço da empresa: RUA 9 DE MAIO
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Denúncia: Os trabalhadores dessas empresa foram obrigados a usar uma camiseta
escrita* fechado com Bolsonaro*. Alguns até adesivo tiveram que colocar nos carros. E
se não fizerem isso, correm o risco de perder o emprego.

20/11/2022

204. Cidade: Porto Alegre.

Empresa: V.M.A ESTÉTICA AUTOMOTIVA.

Endereço da empresa: Av Protásio Alves, 4445.

Denúncia anônima: “O dono da empresa César, solicitou que todos votassem com
"consciência". E disse que se Bolsonaro ganhar, cada funcionário ganhará 100 reais”.

19/11/2022

205. Cidade: Porto Alegre.

Empresa: Ritter Hoteis.

Endereço da empresa: Largo Vespasiano Julio Veppo, 55.

Denúncia: “Em uma reunião operacional com todo o time do hotel, a Gerente/
Proprietária Fernanda Ritter "solicitou" que os colaboradores da empresa votem em
Jair Bolsonaro”

206. Cidade: Barra do Ribeiro.

Empresa: Tecnoplanta Florestal.

Endereço da empresa: Avenida Presidente Castelo Branco 601.

Denúncia: “Coordenadores, supervisores e encarregados ameaçando de desemprego
os colaboradores que votassem em Lula. Se o candidato ganhar ameaçam que haverá
demissões em massa”.

207. Cidade: Não Me Toques.

Empresa: Stara.
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Endereço da empresa: Avenida Stara, 519.

Denúncia: Gestores coagindo funcionários a votar no atual presidente no segundo
turno.

208. Cidade: Feliz.

Empresa: Hidro Jet equipamentos hidráulicos

Endereço da empresa: Feliz.

Denúncia: “O dono da empresa chamou os encarregados, que fizeram esses chamarem
os possíveis funcionários que viessem a votar no PT, ameaçando e dizendo que no
governo atual a empresa se encontrava muito melhor e dizendo que caso o pt
ganhasse alguns sofreriam consequências”.

209. Cidade: Rosário do Sul.

Empresa: Associação dos Arrozeiros de Rosário do Sul; Estância Santa Alice (de Rosário
do Sul)

Endereço da empresa: Rosário do Sul.

Denúncia: https://drive.google.com/open?id=1SkADaJU4CJwzkR4gc0F_RLWht2w

N4UKb, https://drive.google.com/open?id=1PPdgzKG3FTXyIGqIsCxuviWLi3OMlFIg,

https://drive.google.com/open?id=1erScojH4SiQLoRWAByo9xleCQ-PbFH19

210. Cidade: Bento Gonçalves.

Empresa: Egisa.

Endereço da empresa: Rua Angelina Fracalossi, 1133 - Distrito Industrial II, Bento
Gonçalves - RS, 95709-410.

Denúncia: “Sou filha de um dos funcionários da empresa, recebi o relato do meu pai
em que o dono (Volmir) estaria dizendo na fábrica que caso o candidato Lula seja
eleito ele irá fechar as portas da e demitir a todos!”.

211. Cidade: Ibiruba.

https://drive.google.com/open?id=1SkADaJU4CJwzkR4gc0F_RLWht2w
https://drive.google.com/open?id=1PPdgzKG3FTXyIGqIsCxuviWLi3OMlFIg
https://drive.google.com/open?id=1erScojH4SiQLoRWAByo9xleCQ-PbFH19
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Empresa: Vence Tudo.

Endereço da empresa: RS 223 km 53 s/n área industrial, Ibiruba -RS, 98200-000.

Denúncia: “Consultor da empresa Arquimedes Crippa envia emails quase que
diariamente para todos os colaboradores falando mal do PT, coagindo”.

212. Cidade: Sapucai da Sul.

Empresa: Projelmec ventilação industrial Ltda.

Endereço da empresa: Rod RS 118, km 6,5 n 6667.

Denúncia: “A filha do dono que também é gerente está pressionando os funcionários a
não votarem no Lula. E para quem diz que vai votar nele, está pedindo silencio”.

213. Cidade: CERRO-GRANDE-DO-SUL

Empresa: TABACOS MARASCA

Endereço: RUA ANGELO DANELON

Denúncia: O dono da (...) está fazendo coação nos trabalhadores.

214. Cidade: ERECHIM

Empresa: OLFAR

Endereço: BR 153 KM 53

Denúncia: Chefes de setores chamaram para prestarmos atenção em quem votar, para
não gerar desemprego, e que nós sabíamos assim então em quem votar.

215. Cidade: IJUÍ

Empresa: CISBRA

Endereço: RUA RAGNAR THORSTEMBERG 288 - LAMBARI, CEP 98700-000

Denúncia: De forma sutil, o empregador diz que seria melhor se fosse votado no
Bolsonaro porque a empresa continuaria a crescer e os empregos seriam mantidos
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216. Cidade: MONTENEGRO

Empresa: SKY INFORMÁTICA

Endereço: BR 470, 2751 FAXINAL

Denúncia: Assédio Eleitoral aos trabalhadores para votar em Jair Bolsonaro.

217. Cidade: NÃO-ME-TOQUE

Empresa: STARA- GRUPO TERRA BOA

Endereço: AVENIDA STARA, 519, NÃO-ME-TOQUE / RIO GRANDE DO SUL / BRASIL CEP:
99470-000. STARA-BRASIL.

Denuncia: Recebi o vídeo estou perplexa com o retrocesso, imagino os funcionarios
desta empresa.

O empresário (...), do Grupo (...), do qual faz parte a empresa (...), de máquinas e
implementos agrícolas sediada no Rio Grande do Sul, foi filmado fazendo discurso de
15 minutos para seus trabalhadores onde pedia votos para Jair Bolsonaro (PL)
argumentando que o ex-presidente Lula (PT) ‘implantaria o comunismo’ e
‘transformaria o Brasil em uma Venezuela’.

https://revistaforum.com.br/politica/2022/10/4/exclusivo-segundo-maior-doador-de-
bolsonaro-ameaa-com-demisso-em-massa-se-lula-vencer-124389.html

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WTdHUGjdqZCbdhEtM9
CAug3SdLFBg3SrXCeMEv1PAMmnjanQf99VpqtPAu5Kwo2Pl&id=100009381780798

218. Cidade: SANTA ROSA

Empresa: STARA

Endereço: SANTA ROSA

Denuncia: Empresas montadoras de máquinas agrícolas estão coagindo seus
funcionários a não votar no PT sob pena de demissão e boicote de pedidos de
fornecedores dos mais variados.
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219. Cidade: SOBRADINHO - RS

Empresa: SUPERMERCADO TREVISO (FILIAL)

Endereço: ACESSO EUCLIDES BENTO PEREIRA, 63 - BAIRRO RIO BRANCO

Denuncia: O Sr. (...), eleitor ferrenho de Jair Bolsonaro, ex-prefeito da cidade de
Sobradinho - RS e proprietário dos Supermercados (...) tem perguntado, em tom
intimidador, aos seus funcionários em quem irão votar para presidente no segundo
turno das eleições, aos que respondem que votarão em Lula, ele pressiona até
convencer a pessoa a votar, ou pelo menos a dizer, que votará no candidato dele
(Bolsonaro). Os trabalhadores que responderam votar em Lula, estão se sentindo
ameaçados e com medo de perder o emprego.

220. Cidade: TUPANCIRETÃ

Empresa: PREFEITURA

Endereço: R. EXPEDICIONÁRIO JOÃO MOREIRA ALBERTO, 181 - CENTRO

Denúncia: O prefeito dessa cidade está ameaçando despedir funcionários públicos
caso não vote no Bolsonaro, existem áudios do mesmo no grupo de apoio ao
Bolsonaro de Tupanciretã, onde ele afirma o mesmo, pude ouvir os áudios por minha
sogra estar nesse grupo, porém não tenho eles, pois ela como apoiadora ao candidato
não me encaminhou.
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RONDÔNIA (RO)

26/10/2022

221. Cidade: Vilhena.

Empresa: Masutti.

Endereço: Avenida Major Amarante, 4040, 4º Andar, Edifício TV Color.

Denúncia: “A empresa fica assediando os colaboradores nos três andares no 5o, no 4o
e no 1o andar a votarem nos políticos indicados por eles e no Bolsonaro. Um abuso de
poder. A ordem vem dos donos da empresa”.

25/10/2022

222. Cidade: OURO PRETO DO OESTE

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL

Setor: Setor Público Municipal

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS

Denúncia: Meus dados não são verdadeiros no cadastro, por medo, porque uma
funcionária aqui da prefeitura fez a denuncia no MP e está sendo perseguida até falta
de recurso para trabalhar deixaram ela é a baixinha e deficiente até a água o bebedor
tiraram de perto dela, mas minha denúncia é que estão pegando diária para pagar
pessoas que estão trabalhando na campanha do marcos Rogério diária saindo no
nome de Luana. Que trabalha na prefeitura deveria ser no gabinete mas fica como
secretária do Marcio Rosano.

223. Cidade:OURO PRETO DO OESTE

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL

Setor: Setor Público Municipal
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Endereço: AV DANIEL COMBONI 1156

Denúncia: Minha denúncia caracteriza em o secretário de administração assediar
moralmente os funcionários para votar no irmão dele candidato a governo marcos
Rogério, isso porque o secretário Marcio Rosano, recebe da prefeitura e está fora
todos os dias fazendo a campanha do irmão dele, absurdo, a secretária do Marcio
Rosano, Luana ganhando diária a rodo para fazer campanha também. E funcionários
da prefeitura sendo coagidos. Mas como a cidade toda fala aqui é terra sem lei.
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SANTA CATARINA (SC)

26/10/2022

224. Cidade: CHAPECO

Empresa: AURORA ALIMENTOS - FRIGORÍFICO CHAPECÓ II

Endereço: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 1272 E - SAIC, CHAPECÓ - SC, 89802-025

Denúncia: Os gestores do frigorifico por meio de diretores de unidade estão

pressionando os trabalhadores a votar no Bolsonaro, candidato da empresa. Todos os

dias são chacotas, piadinhas e pressão em cima de quem nao apoia ele, está

complicado de trabalhar, obrigam votar no candidato que a Aurora está apoiando.

Ontem com a visita da mulher do Bolsonaro a Chapeco, todos foram pressionados a

participar do comício, que ocorreu ao lado da empresa.

225. Cidade: FLORIANÓPOLIS

Empresa: EDIFÍCIO MÁRIO QUINTANA

Endereço: RUA HEITOR BLUN, 214

Denúncia: O Síndico deste Prédio onde moram meus pais com 90 anos demitiu Zelador

e Porteiro pq eram PT.

Os mesmos, não querem prestar queixa por medo e represálias na Empresa que

trabalha. Vou conseguir mais provas e enviar pra vcs os nomes completos das Vítimas

e do Empregador. Obrigada pelo canal. Estou à disposição.

226. Cidade: PIÇARRA

Empresa: POSTO DE GASOLINA TIO UGO
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Endereço: AS MARGENS BR 101

Denúncia: Proprietários coagido funcionários e fazendo política aberta a todos clientes

colando adesivos sem autorização dos clientes.

24/10/2022

227. Cidade: Chapecó.

Empresa: Celesc Distribuição S/A

Endereço da empresa: Avenida São Pedro, 2987 E - esquina com, R. Frei Bruno -
Parque das Palmeiras, Chapecó.

Denúncia anônima: “Estamos sendo assediadas e assediados em Chapecó pelo gerente
da Regional da Celesc, André Rafael Curtarelli. Ele pede votos em Bolsonaro e
desrespeita quem é oposto, fala que nunca vai chegar a cargos de chefia e vai fazer
uma limpa quando passar a eleição. A empresa Celesc não faz nada, já teve denúncias
na ouvidoria de outros colegas, que estão acuados, com medo. Ele chama colegas para
conversar e ameaça, sabemos do seu cargo e estamos com medo, ele tem poder
dentro da Celesc e não temos ninguém para conversar. Ele está vendo as redes sociais
dos nossos colegas, estamos na sua lista negra. Olhem seu perfil no Twitter, Facebook
e Linkdin, olhem o que ele está fazendo e nos ajudem, por favor, não divulguem
nossos nomes, porque seremos perseguidos e perseguidas por várias pessoas na
Celesc”.

228. Cidade: BIGUAÇU

Empresa: SOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Setor: Comércio

Endereço da empresa: RUA HIPÓLITO HENRIQUE PFLEGER, 3600

Denúncia: A empresa, abertamente bolsonarista, fez com que os motoristas de
caminhões de entrega da companhia saíssem em carreata por Biguaçu, neste sábado
22/10. Caso queiram algum registro em vídeo do ocorrido, há uma câmera em pleno
funcionamento da polícia militar, na esquina da Rua Cônego Rodolfo Machado com a
Avenida Governador Pedro Ivo Campos, pois este foi um dos trajetos que os
funcionários tiveram que fazer.
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229. Cidade: POUSO REDONDO

Empresa: CERÂMICA TRIÂNGULO

Setor: Indústria cerâmica

Endereço da empresa: SC NA RODOVIA BR 470, Nº SN - KM 185 - ESTRADA
POMBINHAS

Denúncia: o patrão avisou que se o Lula ganhar vai fechar a empresa (Cerâmica)

230. Cidade: XANXERÊ

Empresa: EMPRESÁRIO EVANDRO BERTO

Setor: Não disponível

Endereço da empresa: EUCLIDES HACK, CASA

Denúncia: Reuniu todos os trabalhadores da sua fazenda para pedir voto para o
candidato Bolsonaro e Jorginho Mello com ameaça de que poderia vir a ter que
demitir os funcionários caso os outros candidatos ganhacem e aí da disse que não era
ameaça apenas uma orientação do voto

21/10/2022

231. Cidade: PALHOÇA

Empresa: RETIFICA CONTINENTE

Endereço: AVENIDA SÃO CRISTOVAO

Denúncia: Teve uma reunião na empresa para discutir como coagir!

232. Cidade: Fraiburgo.

Empresa: SuperViza Supermercados.

Endereço da empresa: Avenida Anita Garibaldi, 461, Centro.
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Denúncia anônima: “O supermercado é muito grande na região. Só na cidade de
Fraiburgo gera em torno de 200 empregos diretos. Além de tudo, não é segrego que o
proprietário é eleitor do presidente Jair Bolsonaro, pois utiliza frases e cores da
campanha em seus caminhões e fábricas da empresa. O ideal seria colher mais provas
junto ao Sindicato do Comércio de Fraiburgo, pois estavam na reunião com o
proprietário no momento da coação”.

233. Cidade: Caçador.

Empresa: empresários da cidade.

Endereço da empresa: cidade de Caçador.

Denúncia anônima: “Segue áudios e reportagem de empresários e políticos da cidade
combinando ações para coagir voto dos trabalhadores, ameaçando fechamento de
lojas e empresas. Os áudios foram obtidos por vereadores do PT na cidade. URGENTE -
denuncia de crime eleitoral na cidade de Caçador (SC). Na cidade de Caçador (SC)
empresários, vereadores e comandante da PM na cidade, realizaram reunião com
objetivo de coagir funcionários de empresas da cidades. Na reportagem da revista
fórum você terá acesso aos áudios e nomes das pessoas envolvidas”. Acesse o link
https://bit.ly/3D5grFf

20/11/2022

234. Cidade: XANXERÊ

Empresa: VANTEC

Endereço: AV. LA SALLE, 2040 - SÃO PEDRO, XANXERÊ - SC, 89820-000

Denúncia: Denuncia via esposa de um funcionário da empresa Vantec de Xanxerê, na
qual os funcionários estariam sendo coagidos a votar em determinado candidato
através de grupos no Whatapp aonde apenas os administradores podem postar, e em
outros locais da empresa também. O administrador da empresa, posta em grupos de
Whatsapp, vídeos e imagens falando do seu candidato, falando de possíveis demissões
por resultado de uma economia que não seja fortalecida caso o Candidato Lula ganhe.
São mais de 500 funcionários na empresa, e nesse momento, eles estão com medo de
fazer uma denuncia e realmente serem mandados embora. Temem perseguição
também.
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19/10/2022

235. Cidade: Campos Novos.

Empresa: Bruno Industrial.

Endereço da empresa: Rodovia BR 282, Km 340, 83 - Distrito Industrial, Campos Novos
- SC, 89620-000.

Denúncia: “O chefe da empresa coagiu os funcionários a não votar em Lula do PT e sim
em Bolsonaro do PL. Obrigou os funcionários a se declararem a favor de Bolsonaro nas
redes sociais e a fazerem propaganda. Disse que se Lula vencer, serão demitidos. Um
funcionário da empresa me contou, mas não tenho como provar”.

236. Cidade: Concórdia.

Empresa: Alfana Magazine.

Endereço da empresa: R. Dr. Maruri, 1041 - Centro, Concórdia - SC, 89700-000.

Denúncia: empresária coagindo funcionárias venezuelanas a defenderem bolsonaro:
https://instagram.com/reel/CjYMh6vgsvd/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

237. Cidade: Balneário Camboriú.

Empresa: Endereço da empresa: SAINT ANTOINE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.

Denúncia: “O proprietário desta empresa que presto serviços me re-encaminhou
mensagens de áudio em tom de ameaça, alegando que haverão demissões e cortes te
contratos caso o Lula seja eleito, e o Bolsonaro não seja”.

238. Cidade: BARRA VELHA

Empresa: TRANSBEN TRANSPORTES

Endereço: ESTRADA JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA 1758 - 1740 INGLATERRA I

Denúncia: Vídeo nas redes sociais oferecendo aos motoristas que votam no Bolsonaro
um destino próximo ao local de votação.

https://instagram.com/reel/CjYMh6vgsvd/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D


88

239. Cidade: CAÇADOR

Empresa: ACIC

Endereço: CAÇADOR, SC

Denúncia: Empresários da (...) de Caçador, em Santa Catarina, aterrorizam funcionários
para virar votos em favor do atual presidente da república. Denúncia publicada pela
Revista Forum e Diálogos do Sul.
https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/eleicoes-2022/77120/audio-
empresarios-de-sc-discutem-tatica-de-terror-em-funcionarios-para-voto-em-bolsonaro

240. Cidade: JOINVILLE

Empresa: RENOVA FERRAMENTA

Endereço: 93 RUA BASILISSA CUNHA CASTRO

Denúncia: Em reunião com a equipe de apoio , O dono da empresa...disse para tomar
cuidado em quem votar dia 30/10.
E que se certa pessoa voltar ao governo...e o faturamento se manter como foi em
setembro,...ele não garante que consegue manter a equipe.
E que devemos ter cuidado em que votar...pois em 2023 pode ser que familias não
tenham comida na mesa.

241. Cidade: Lages.

Empresa: JBS UNIDADE SEARA LAGES SC.

Endereço da empresa: BR-116, s/nº. km 255. Área Industrial - Lages - SC. CEP: 88514-
675.

Denúncia: “Soube hoje através de um funcionário que a JBS LAGES , está coagido os
funcionários a mudar o voto , estão olhando as redes sociais e encontrando quais
funcíonarios estão a favor do candidato Lula e mandando uma pessoa ir conversar
direto com o funcionário e pedindo se não pode mudar de opinião, acredito que isso
seja coação .Por favor investiguem”.

242. Cidade: Itaópolis.

Empresa: Superalfa e Agropecuária Alfa – Itaiópolis.
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Endereço da empresa: Av. Tancredo Neves - Bom Jesus.

Denúncia: “Os supervisores da empresa foram chamados para uma reunião em
Chapecó para dizer que precisam votar no candidato 22, que todos os funcionários
precisam votar nele pois se nao as lojas vão fechar”.

243. Cidade: Itaópolis.

Empresa: VPLAST - Acessórios para Móveis.

Endereço da empresa: R. Manoel Pedro da Silveira, 2200 - Centro, Itaiópolis - SC,
89340-000.

Denúncia: “Disse que os funcionários precisam votar no bolsonaro (22) pois se não as
empresas do dono podem fechar e ele nao quer mandar ninguém embora, solicitou
que fossem em carreatas promovidas pelo dono da empresa”.

244. Cidade: Itaópolis.

Empresa: Sadloski Materiais Construção Ltda.

Endereço da empresa: R. Cel. Antônio Corrêa, 739 - Centro, Itaiópolis - SC, 89340-000.

Denúncia: “Solicitou que os funcionários fossem em duas carreatas para dar apoio ao
candidato bolsonaro (22), todos tinha que ir inclusive dirigindo os veículos da empresa,
fora que sempre é dito que se ele nao e eleger a empresa vai fechar”.

245. Cidade: Curitibanos.

Empresa: Bernek

Endereço da empresa: KM 244, BR-470 - Área Industrial, Curitibanos - SC, 89520-000.

Denúncia: “Através de comunicado estão coagindo os funcionários votar no
Bolsonaro .obs os patrões”.
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SÃO PAULO (SP)

26/10/2022

246. Cidade: Botucatu.

Empresa: Axkor

Endereço: Rua Rua Napoleao Laureano, 737 VILA ANTARTICA BOTUCATU - SP 18608-

590.

Denúncia: Denúncia anônima; Diretores propietarios estão obrigando todos os

funcionarios a participar de uma reunia no dia 26 para ouvir e assistir videos de odio

contra o candidato Lula e de apoio ao candidato apoiado por eles o candidato

Bolsonaro isso ja aconteceu no primeiro turno com avita de varios candidato ha

empresa com a obrigatoriedade da presença dos funcionarios ,sao feita ameaças do

tipo vejam o poque sera dificil mantelos se o nosso candidato nao ganhar ou

infelismente nao teremos segurança para continuar confiando em quem nao joga

conosco”.

247. Cidade: OSASCO

Empresa: PREFEITURA OSASCO

Endereço: AV. LÁZARO DE MELLO BRANDÃO, 300 - CENTRO, OSASCO - SP, 06023-020

Denúncia: aqui o papo acabou de ser "o prefeito apoia 22 e 10 (governador do

Bolsonaro), quem votar contrário a isso vai ser exonerado "sexta tem que vir de

amarelo"o que foi dito a minha filha que trabalha na prefeitura de Osasco.

248. Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
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Endereço: TRAVESSA TENENTE OSWALDO BARBOSA

Denúncia: Setor PÚBLICO decorando setor com bandeiras do Brasil em alusão ao

candidato Bolsonaro. Durante a colocação das bandeiras houveram claras provocações,

inclusive gritos em alusão ao governo Bolsonaro.

249. Cidade: São Bernardo do Campo.

Empresa: Presstecnica Industria e Comercio LTDA.

Endereço: R. Eng. Franco Zampari, 222 - Vila Euclides, São Bernardo do Campo - SP,

09725-540.

Denúncia: cartaz fixado na empresa com o texto Agora! Seja responsável VOTAR

CERTO É seu dever. Pensa no vosso futuro, e da família. SUGESTÃO: Tarcísio 10/

Bolsonaro22. (Area de trabalho rh)

https://drive.google.com/open?id=1CIG5tSnBVrtu2aI9QU1Q5OWMzZYGLTTJ

250. Cidade: São José do Rio Preto.

Empresa: DS SCHIAVETTO e cia ltda marelli.

Endereço: Avenida José Abbas Casseb n75 Distrito Industrial dr Ulisses Guimarães.

Denúncia: “O dono da empresa fez uma reunião no dia 24/10/22 com todos os

funcionários dizendo que precisava da ajuda de todos para que a direita continuasse

no poder e que se acaso o candidato da esquerda ganhasse haveria demissões. Os

funcionários apoiadores da direita começaram a zombar os funcionários de esquerda,

questionando: "e aí ainda vota no PT?"

251. Cidade: Sorocaba

Empresa: Ihara produtos agrícolas
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Endereço: Av liberdade 1701

Denúncia: A empresa coagiu os funcionários a participarem de atividades pró

bolsonaro dentro de suas depêndencias.

25/10/2022

252. Cidade: AMERICANA

Empresa: ENPROTEC

Setor: Indústria metalúrgica

RUA PASTOR JOSÉ FERNANDES SOBRINHO, 2973

Um funcionário da empresa relata que o proprietário, patrão, está pressionando os
funcionários dizendo que se o candidato Jair Bolsonaro for eleito, a empresa terá de
baixar as portas, consequentemente terá de demitir todos os empregados.

253. Cidade: CAÇAPAVA

Empresa: PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Setor: Setor Público Municipal

LADEIRA SÃO JOSÉ 90

No grupo do whatsapp dos bolsistas pelo programa bolsa do povo, com 200
participantes, a funcionária pública responsável pelo PAT de Caçapava, (...), enviou
fotos da prefeita Pétala com o presidente Bolsonaro e candidato Tarcísio e pediu de
forma clara para os bolsistas votarem no Tarcísio, ainda dando a entender que a
continuação do programa depende da eleição dele, pois antes havia dito que o
programa iria ser encerrado, então retorna falando que muitos irão continuar... Mas
que "ele só assume em janeiro" como se a continuação do programa dependesse
disso.

254. Cidade: OSASCO

Empresa: PREFEITURA DE OSASCO

Setor: Setor Público Municipal
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AV. LÁZARO DE MELO BRANDÃO 300

Trabalho na prefeitura de Osasco comissionado e estamos sendo obrigado a levar
nosso carro em carreatas e participar de comício em horário de trabalho

255. Cidade: PEREIRA BARRETO

Empresa: SHOPPING DA ECONOMIA

Setor: Comércio

RUA GOIAS

O dono do estabelecimento coage clientes e funcionários para votarem no candidato
de sua preferência.

No caso de funcionários ocorre até ameaça de demissão.

256. Cidade: PIRACICABA

Empresa: ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA

Setor: Indústria siderúrgica

RUA BOROROS, 177

O diretor da empresa coage os funcionários a votarem no Bolsonaro. Fez almoço para
manipular o voto, questionando os funcionários qual seria o voto.

257. Cidade: PIRACICABA

Empresa: ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA

Setor: Indústria siderúrgica

RUA BOROROS, 177

O diretor da empresa em um almoço fez palestra falando para os colaboradores sobre
a eleição e induzindo a todos a votar no Bolsonaro. E tem coagido outras pessoas
individualmente.
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258. Cidade: PIRACICABA

Empresa: ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA

Setor: Indústria siderúrgica

RUA BOROROS, 177

O diretor da empresa está pressionando funcionários e funcionárias a votarem no
candidato escolhido por ele

259. Cidade: PIRACICABA

Empresa: ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA

Setor: Indústria siderúrgica

RUA BOROROS, 177

Diretor da empresa coagiu colaboradores para votar no Bolsonaro.

E ainda fica questionando as pessoas em quem vão votar.

260. Cidade: PIRACICABA

Empresa: ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA

Setor: Indústria siderúrgica

RUA BOROROS, 177

o diretor da empresa está coagindo os colaboradores para votar no Bolsonaro. Além
de ainda ficar questionando em quem as pessoas irão votar. Tem reunido os
colaboradores no almoço e feito palestra em defesa do Bolsonaro.

261. Cidade: PIRACICABA

Empresa: ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA

Setor: Indústria siderúrgica

RUA BOROROS, 177

Diretor pressionando funcionários a votar no Bolsonaro
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262. Cidade: PIRACICABA

Empresa: AUTOMAT SERVICES INDUSTRIAL

Setor: Indústria metalúrgica

RUA BOROROS 177

O chefe está coagindo os funcionários a votarem no candidato Jair Bolsonaro. Está
fazendo reuniões e coações individuais, dizendo da importância em votar nele e
questionando o voto dos funcionários a todo momento.

263. Cidade: SALTO DE PIRAPORA

Empresa: MASTER BLENDS

Setor: Indústria de alimentos

RUA QUATRO 180 DISTRITO INDUSTRIAL

Os meus patrões estão ameaçando de mandar embora se votar em determinado
candidato disse q o serviço está em jogo

264. Cidade: VALINHOS

Empresa: SCHLEGEL AMÉRICA LATINA – VEDAÇÃO ESQ. E EXTRUSÃO

Setor: Indústria metalúrgica

ALAMEDA ITATINGA, 617 - JOAPIRANGA, VALINHOS - SP, 13278-480

Os gerentes e demais chefes ficam espalhando que tem que votar no Bolsonaro
porque se o Lula ganhar a empresa vai fechar no Brasil e não vai pagar os
trabalhadores da empresa. E se eles quiserem receber vai ter que ir na justiça do
trabalho do petista. É um horror. Estou com muito medo ate de denunciar. Tenho
videos mas tenho muito medo de passar e descobrir que sou eu.

24/10/2022

265. Cidade: Biritiba-Mirim
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Empresa: Supermercado Nagumo.

Endereço da empresa: Não informado.

Denúncia anônima: ““Eu não fui coagido, porém suspeito que os funcionários desse
supermercado esteja se sendo, pois estão usando camisetas que não fa?em parte do
seu u informe com cores e frases que lembram o candidato Bolsonaro, se possível
investigue”.

266. Cidade: Campinas.

Empresa: Panificadora Pão do Cambui

Endereço da empresa: Rua Dr. Emilio Ribas, 70.

Denúncia anônima: “Panificadora Pão do Cambui em Campinas, rua Dr Emilio Ribas, 70.
Todos os empregados estão sendo obrigados a se vestirem de camisa estilizada da
seleção brasileira com o número 10 do Tarcisio”.

267. Cidade: Vargem Grande Paulista.

Empresa: SIGMAPLAST.

Endereço da empresa: 455, R. Avelino Soares Rodrigues, 432, Vargem Grande Paulista -
SP, 06730-000.

Denúncia anônima: “RH está ameaçando os funcionários, dizendo que se o atual
presidente não vencer, o corte de funcionários será grande”.

21/10/2022

268. Cidade: AGUAI

Empresa: FAZENDA PLANALTO

Setor: Agricultura, pecuária, agroindústria, extrativa

Endereço da empresa: BAIRRO RURAL TAQUARANTÃ /MATO SECO

Denúncia: O dono da fazenda, (...), tem se reunido com trabalhadores rurais e seus
familiares. Uma das reuniões foi dia 17 de outubro, destacando a obrigatoriedade de
votarem em Tarcísio e Bolsonaro. Também está se organizando com fazendeiros da
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região, para adotarem o mesmo procedimento. Inclusive está articulando uma
tratorada, com obrigatória presença dos empregados nas ruas de Aguaí, portando
camisas e bandeiras do Brasil. Empregados com adesivos de Lula também não podem
entrar na Fazenda e já sabem que se fizerem serão demitidos.

269. Cidade: SANTO ANDRÉ

Empresa: SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

Setor: Saúde

Endereço da empresa: RUA DAS FIGUEIRAS 501, BAIRRO CAMPESTRE

Denúncia: Foi realizada uma reunião na segunda feira pela (...) informando que a
situação da empresa só esta complicada por culpa da politica e se o Bolsonaro não
entrar como presidente de novo, eles vao fechar a empresa e os colaboradores serão
demitidos, ja não pagam em dia, atrasam pagamento, não pagaram nosso fgts, vale
refeição tiraram, esta muito difícil a situação do funcionário

270. Cidade: SÃO PAULO

Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO MANOLAR LTDA

Setor: Indústria de alumínio

Endereço da empresa: RUA DESEMBARGADOR AMARAL VIEIRA 28

Denúncia: (...) diretor e dono da empresa ditando o voto a bolsonaro pois se não ele
fechará a empresa e mandará toda embora que procurem seus direitos na justiça.

271. Cidade: Indaiatuba.

Empresa: Instituto Indaiá

Endereço da empresa: 370 Rua Jorge Alves Brown.

Denúncia anônima: “Olá, trabalho no Instituto Indaiá aqui em Indaiatuba, sou
Arteterapeuta, e vários pacientes tem me relatado que os médicos psiquiatras estão
dizendo a eles que só permitirão o paciente sair pra votar se for no Bolsonaro, e alguns
relataram que os médicos dizem que vão dar alta mais rápido pra quem votar no
Bolsonaro. Infelizmente não tenho como provar pois como é uma clínica psiquiátrica
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eu não posso filmar. Mas fica aqui meu alerta pois acho muito grave, afinal de contas
os pacientes da clínica são muito vulneráveis (transtornos mentais e dependência
química). Espero que algo seja feito. Agradeço desde já”.

272. Cidade: Barueri.

Empresa: Veloe / Alelo.

Endereço da empresa: alameda xingu, 512 - 16º andar – Alphaville.

Denúncia anônima: “Diretor André Turqueto e a Head de TI Fernanda toscano estão
coagindo funcionários com cargo de gestão no objetivo para captar votos para o
candidato Bolsonaro. Ambos utilizam o camarote da Veloe no allianz parque para
atrair pessoas no um ambiente "Elite" e vendem que esse ambiente pode ser
desfrutado com base de uma escolha certa do voto”.

273. Cidade: Bragança Paulista.

Empresa: Santher – Santa Terezinha Papel e Celulose.

Endereço da empresa: Rodovia Capitão Barduino, km 98

Denúncia anônima: “Gerente de produção falou para os trabalhadores que se lula
vencer já tem uma lista pronta para demissão no dia 1 de novembro e sabe quem
apoia o candidato do PT nome do gerente é Thiago Soares várias testemunhas ele
ordenou para que todos colocassem os celulares na mesa para ele falar para os
apoiadores do PT e os apoiadores de Bolsonaro já haviam passado nomes dos eleitores
do outro partido”.

20/10/2022

274. Cidade: Vargem Grande Paulista.

Empresa: STM Sistema Brasil LTDA

Endereço da empresa: Rua José Nunes dos Santos.

Denúncia anônima: “Antes de ocorrer o 1º Turno, foi realizado uma reunião com todos
os funcionários e claramente o Sócio Celsimar de Godoy e Sirlene de Godoy Gerente
de RH da empresa falou que todos deveriam votar no candidato Jair Bolsonaro, pois se
o PT voltasse ao poder, eles iriam demitir todos e fechar a empresa, porque não seria
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possível ficar com os funcionários, inclusive citou a frase, "não é uma opção,
precisamos votar no Jair Bolsonaro".

Devido o Lula do PT ter ganhado o 1º Turno, ocorreu algumas demissões na empresa,
dias posterior as demissões, foi feito uma nova reunião aonde Sócio Celsimar, Sirlene
de Godoy e agora com Fabiano de Godoy, foi sinalizado que a empresa já começou a
sentir o reflexo das eleições, pois Lula ganhou o 1º Turno e já teve impactos
econômicos. Precisamos de ajudar, pois não sabemos como vai ser até a eleição acabar
e como ficaremos após as eleições. Não desejo me identificar, por motivo de
segurança, mas pode ir na empresa e selecionar qualquer funcionário no horário de
almoço que será constatado a verdade”.

275. Cidade: Potirendaba.

Empresa: Bebidas Poty Ltda

Endereço da empresa: Rodovia Abel Pinho Maia.

Denúncia anônima: “Os proprietários da indústria estão ameaçando com demissão
todos os funcionários que votarem nos candidatos Lula e Haddad. A empresa tem
cerca de 800 funcionários”.

276. Cidade: Potirendaba.

Empresa: Supermercado Bom Gosto.

Endereço da empresa: Rua Capitão José Oliva.

Denúncia anônima: “Os donos do supermercado estão ameaçando com demissão
todos os funcionários que votarem nos candidatos Lula e Haddad. O supermercado
tem cerca de 30 funcionários”.

277. Cidade: Potirendaba.

Empresa: Vieira Supermercado

Endereço da empresa: Rua Antônio Carlos Mazzucca.

Denúncia anônima: “Os donos do supermercado estão ameaçando com demissão
todos os funcionários públicos que votarem nos candidatos Lula e Haddad. A empresa
tem cerca de 40 funcionários”.



100

278. Cidade: Bauru.

Empresa: Biazi Plaza Hotel.

Endereço da empresa: Av. Nações Unidas, 5-60

Denúncia anônima: “O patrão ofereceu café da manhã aos funcionários e prestadores
de serviço (jardineiros, limpeza manutenção e afins), e disse que se não votassem em
Jair Bolsonaro iriam ser demitidos”.

279. Cidade: Araçoiaba da Serra.

Empresa: Vitafor.

Endereço da empresa: Estrada Dr. Celso charuri 405, aguarius.

Denúncia anônima: “O dono da empresa Nemécio, fez reunião coagindo líderes e
fazendo com que os mesmos fizesse o mesmo com os colaboradores. Não fechou o
valor do dissídio alegando esperar o resultado do segundo turno e pior ainda falando
que se o tal candidato Bolsonaro não ganhar vai fechar a empresa, deixando os
funcionários todos nervosos, achando que vão ficar desempregados. Obrigou todos os
funcionários a cantar o hino e depois ficar no comício dentro da empresa”.

280. Cidade: São Paulo.

Empresa: Belfort Segurança.

Endereço da empresa: Av José Janarelli 75 - Vila Progredior.

Denúncia anônima: “No dia 16/09/2022, ocorreu uma palestra na empresa do
candidato a deputado Sergio Cabral e mais política que não recordo o nome, a palestra
foi para apresentar o plano de governo e coagir votos para o Bolsonaro. Em toda a
palestra houve falas extremamente racistas, machistas, misógino e discriminatórias”.

281. Cidade: São José dos Campos.

Empresa: Lmterm.

Endereço da empresa: Avenida Engenheiro Juarez Siqueira Britto Wanderley, 405.
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Denúncia anônima: “Os donos da empresa ficam coagindo os funcionários a votarem
no Bolsonaro, colocando no grupo do whatsapp da empresa fake news e inclusive
propondo para a faxineira que é nordestina para ligar para seus irmãos e parentes para
votar no Bolsonaro”.

282. Cidade: Ribeirão Pires.

Empresa: Commcenter VIVO.

Endereço da empresa: Rua Arco Verde, 83.

Denúncia anônima: “Dono da empresa commcenter, franquia da vivo, fez uma Live
orientando os funcionários a olharem os últimos 4 anos como a empresa cresceu, e os
16 anos que se passou. Sendo que eles não nos pagam hora extra há anos, teve meses
q não pagaram nossas comissões mesmo trabalhando todos os dias, na pandemia, nos
fizeram trabalhando TODOS OS DIAS mesmo com o shopping inteiro fechado sem
estrutura nenhuma, tanto que todos acabaram pegando covid devido a isso. O vídeo q
eles pedem voto foi numa live no dia de hoje: https://youtu.be/ZkqZcwzvWQU .Se
caso o vídeo seja deletado, vou baixar ainda hj.”

19/10/2022

283. Cidade: Ribeirão Preto.

Empresa: JARDIM ENCANTADO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Endereço da Empresa: R. Barão do Amazonas, 1814 - Jardim Sumare, Ribeirão Preto -
SP, 14025-110

Denúncia: “A dona da empresa está coagindo os funcionários a votar no bolsonaro se
não, vai demitir as pessoas que não votaram. Ela não esta pagando direito a estagiária
que ela contratou por que falou que não ia votar no bolsonaro. Esta com o salário
atrasado desde Agosto. Não sei por onde mais denunciar, por ser estágio. por favor me
ajudem, é uma pessoa muito importante pra mim que está passando por maus tratos”.

284. Cidade: Franca:

Empresa:

Endereço da empresa:
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Denúncia:

https://youtu.be/1brk44fPeso https://youtu.be/1brk44fPeso

285. Cidade: Guaíra.

Nome da empresa: Grupo Colorado (Usina açúcar e álcool)

Endereço da empresa: Administração Rua Dois, 158 CEP 14.620-000 Fone: (16)
3820.3099 | (16) 3820.3000 Orlândia-SP.

Denúncia: A Ordem na empresa no 1 turno foi votar no Bolsonaro e no Pastor Marco
Feliciano, quem brincou com o numero 13 perdeu o emprego!

286. Cidade: Miguelópolis.

Empresa: Grupo Colorado (Usina açúcar e álcool).

Endereço da empresa: Administração Rua Dois, 158 CEP 14.620-000 Fone: (16)
3820.3099 | (16) 3820.3000 Orlândia-SP.

Denúncia: “A Empresa disse de uma forma 'sutil' que quem não votasse no Bolsonaro e
no pastor marco feliciano ia ter problemas na empresa”

287. Cidade: Franca.

Empresa: Grupo Terra Boa.

Endereço da empresa: Franca.

Denúncia: https://youtu.be/IsGJG074hMs

288. Cidade: Ribeirão Preto.

Empresa: Premix.

Endereço da empresa: Rua José Milton Robusti 75, jardim botânico.

Denúncia: “O patrão em conjunto com os proprietários da Stara e grupo Terra Boa
fizeram um vídeo coagindo diversos funcionários com campanha em prol do candidato
Bolsonaro, ameaçador cortes e demissões. https://youtu.be/IsGJG074hMs”

https://youtu.be/1brk44fPeso
https://youtu.be/1brk44fPeso
https://youtu.be/IsGJG074hMs
https://youtu.be/IsGJG074hMs”
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289. Cidade: Sorocaba.

Empresa: BERICAP do Brasil Ltda.

Endereço da empresa: Av. Paraná, 2870 - Cajuru do Sul, Sorocaba - SP, 18105-000

Denúncia: “O Diretor conhecido como Aurel, Coagil os colaboradores atraves de uma
menssagem enviada no grupo do whatsapp a votarem no candidato de numero 22”

290. Cidade: Jaci.

Empresa: EJ Móveis

Endereço da empresa: Rua 26 de Dezembro 326.

Denúncia: “patrão Leonardo reuniu os funcionários na sexta-feira 07/10 para mostrar
o vídeo do Roberto Justus e discursar relatando que caso o Lula ganhe haverá muitas
demissões na empresa”.

291. Cidade: Barueri.

Empresa: Power clean produtos automotivos.

Endereço da empresa: Alameda Caiapós, 298 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110.

Denúncia: “O patrão manda vídeos pro-bolsonaro e fake news todos os dias nos
números pessoais dos funcionários. Faz constantes ameaças verbais caso o Lula seja
eleito, a última foi que irá “suspender as férias coletivas de todos”, além de ameaças
de demissões e cortes”.

292. Cidade: Bebedouro.

Empresa: Cris Rodas.

Endereço da empresa: Dimer piovezan Jardim Talarico, 1135.

Denúncia: “Promessa infundadas com recompensa financeira em caso de vitória do
candidato Jair bolsonaro e ameaça de mandar embora em caso de derrota do
candidato mencionado anteriormente”.
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293. Cidade: São Paulo.

Empresa: 4n Soluções.

Endereço da empresa: Av. Santo Amaro, 4584 - Brooklin, São Paulo - SP, 04702-000.

Denúncia: “DIRETOR DA EMPRESA MANDA WHATSUP NO GRUPO DOD
TRABALHADORES PEDINDO PARA VOTEAREM NO BOLSONARO, SENÃO A SITUAÇÃO
VAI FICAR FEIA NA EMPRESA”.

294. Cidade: Dracena.

Empresa: Irmaos Troyano ltda.

Endereço da empresa: Av. Presidente Roselvelt, 1715.

Denúncia: “O dono da empresa está chamando um a um para precionar se vc não é
bolsonarista ele está te obrigando a votar no 22 com ameaças de demissão”.

295. Cidade: Araraquara.

Empresa: Passarinho Hortifruti Araraquara

Endereço da empresa: Av estrada de ferro Araraquara 643

Denúncia: “O patrão está dizendo que se o lula ganhar a eleição haverá demissão de
funcionários. Mas diz que isso não é ameaça, que é só um alerta. Os funcionários estão
se sentindo ameaçados”.

296. Cidade: Campinas.

Empresa: Ypê.

Endereço da empresa: Av. Baden Powell

Denúncia: “Na sexta feira do dia 07/10/2022, durante o expediente do trabalho, das
15h as 16h a Ypê patrocinou uma Live sobre o cenário eleitoral do segundo turno e
motivou os funcionários a participarem. A Live foi extremamente parcial e a favor do
candidato Bolsonaro. De forma sutil, induziu os colaboradores a votarem no candidato
do PL. Um exemplo: no painel sobre dados econômicos, comparou dados do governo
Dilma com os de Bolsonaro sempre reforçando que o país irá se manter em ascensão
com a manutenção desse governo, e não expôs os dados do governo do candidato Lula,
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disse não ser necessário. Ademais, reforça esse caráter manipulador, o fato dos donos
da Ypê, como recém noticiado pela Folha, estarem entre os maiores doadores da
campanha do Bolsonaro. Tenho vídeos que fiz, dos trechos da live que reforçam meus
pontos!”

297. Cidade: Franca.

Empresa: Calçados Kalucci de Franca.

Endereço da empresa: Av Wilson Sábio de Mello 4000.

Denúncia: “Senhora Milene , coagindo os Funcionários da empresa, a Votar em
Bolsonaro, dizendo que vai fechar a fábrica se o Candidato LULA vencer .tbm faz
ameaças no Grupo de WhatsApp da empresa”.

298. Cidade: Potirendaba.

Empresa: Prefeitura Municipal de Potirendaba.

Endereço da empresa: Largo Bom Jesus, 990.

Denúncia: “A prefeita municipal Sra Gislaine Montanari Franzotti ameaça com
punições e até demissão todos os funcionários públicos municipais que se
posicionaram contrariamente aos seus candidatos Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.
Inclusive já demitiu vários de empresas terceirizadas que prestam serviços a
prefeitura .Entre funcionários efetivos, comissionados e terceirizados a prefeitura tem
mais de 900 pessoas”.

299. Cidade: Potirendaba.

Empresa: Móveis Palherani.

Endereço da empresa: Rua Pedro Garcia Dias.

Denúncia: “Os donos da loja ameaçam demitir os funcionários que votarem nos
candidatos Lula e Haddad. A loja possui 3 unidades em Potirendaba e também em
Nova Aliança e Neves Paulista. São cerca de 150 funcionários ameaçados.”

300. Cidade: Potirendaba.
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Empresa: Sacoi Supermercados.

Endereço da empresa: Rua Achilles Malvezzi

Denúncia: “Os donos do supermercado ameaçam com demissão os funcionários que
votarem nos candidatos Lula e Haddad. O supermercado tem 2 lojas em Potirendaba e
1 em Nova Aliança.No total são cerca de 120 funcionários ameaçados”.

301. Cidade: Pindamonhangaba.

Empresa: GV do Brasil.

Endereço da empresa: Rod. Ver. Abel Fabrício Dias, Km 154 - 4320 - Água Preta,
Pindamonhangaba - SP, 12445-010.

Denúncia: “O chefe do lingotando continuo Alberto , está fazendo pressão para os
colaboradores votarem no Bolsonaro , peço a ajuda do sindicato.. está insuportável”.

302. Cidade: Mauá.

Empresa: Resiplastic.

Endereço da empresa: R. Dr. Jales Martins Salgueiro, 364 - Lot. Industrial Coral, Mauá -
SP, 09372-000.

Denúncia: “A empresa tenta coagir os funcionários por meio do grupo de WhatsApp a
votar no candidato Bolsonaro”.

303. Cidade: Garça.

Empresa: Prefeitura Municipal de Garça.

Endereço da empresa: Praça Hilmar machado de oliveira 102.

Denúncia: “Chefes e secretários e até mesmo o prefeito da cidade juntamente com o
vice prefeito que é empresário também coagindo servidores e funcionários de suas
empresas a votarem no candidato do PL dizem saber quantos funcionários possuem e
teriam que ter o mesmo número de votos caso contrário haveria perseguição a
servidores e demissão de funcionários da empresa privada do vice prefeito e também
da empresa do prefeito, empresas PPA refrigerantes são José e Full time do irmão do
vice prefeito.todos temem por seus empregos”.
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304. Cidade: Jundiaí.

Empresa: Destro Macro Atacado.

Endereço da empresa: Avenida Costa, 2002.

Denúncia: “Os patrões estão levando políticos do Bolsonaro para fazer reuniões para
pressionar todos os funcionários votarem nele dizendo que vai haver muitas
demissões se o Lula vencer. Essa empresa tem 400 funcionários e a filial do Paraná
está fazendo a mesma coisa. Não é possível fazer gravação das reuniões porque não
podemos ficar com o celular. Espero que tomem providencias urgentes”.

305. Cidade: São Paulo.

Empresa: API Global Solutions.

Endereço da empresa: Alameda Santos 1165 - 9º Andar - Ed Vip Service.

Denúncia: “Na semana do primeiro turno das eleições um gerente de nome Renato,
recém contratado parou a operação e disse para todo mundo : essa semana tem
eleição, vamos votar com consciência porque as urnas não são uma privada, então
votem no bolsonaro. Não deu tempo de filmar mas entendi como sendo um tipo de
coação e resolvi denunciar mesmo com medo. Porque lá eles estão fazendo isso e eu
acho muito errado. O nome dele é Renato, único gerente de operações recém
contratado com esse nome. Muito obrigado”.

306. Cidade: ARARAQUARA

Empresa: LACTICÍNIOS BELA VISTA PIRACANJUBA

Endereço: AV LEONARDO GOMES, 51

Denúncia: Supervisor chama quem vai votar no lula de burro

307. Cidade: SAO JOSÉ DO RIO PRETO

Empresa: FISAEP

Endereço: AVE ARTHUR NONATO
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Denúncia: Patrão levou candidato a empresa, nos fez tirar foto para ser parte da
campanha, mandou as opções de votos no grupo de WhatsApp, além de começar a
maltratar os que não declararam voto em Jair Bolsonaro

308. Cidade: SAO PAULO

POSTO IPIRANGA

RUA VERGUEIRO, 1648

A 14 dias das eleições para o 2o turno o referido Posto colocou uma bandeira gigante
do Brasil em sua fachada. Muito embora se trate de uma bandeira nacional, sabe-se
bem a quem ela está servindo como símbolo nessa disputa.

Imagina você ser um trabalhador desse posto, chegar lá e ver essa bandeira gigante
estendida? Você não ficaria com medo de perder o seu trabalho caso tenha uma
opinião contrária?

309. Cidade: SÃO PAULO

Empresa: CEAGESP SP VILA LEOPOLDINA

Endereço: AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 1946

Denúncia: Presidente colocado por BOLSONARO no Ceagesp tem conchavo com alguns
atacadistas, onde coage funcionarios a ir fazer alvoroço quando Bolsonaro esta
presente e a votar, e se estiver com camiseta ou algo vermelho nas vestis ou adesivo
que seja no carro, mesmo pra fazer compras os seguranças não deixam entrar
alegando ordem da diretoria

Coagindo assim todos os que se opõe ir contra Bolsonaro no local, de Presidente a
fiscais bolsonorentos e atacadistas

Não é de hoje que isso acontece, mas não adianta reclamar que nem emissoras de
teveisão deixam entrar mais para fazer quaisquer que seja a repostagem a não ser
favorecer BOLSONARO.

310. Cidade: SÃO PAULO

Empresa: GIESECKE+DEVRIENT | G+D
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Endereço: R. SURUBIM, 577 - 8 ANDAR - CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP, 04571-
150

Denúncia: O diretor da empresa, (...) reuniu tudos dia 26/8 para falar que caso o
presidente Bolsonaro não fosse reeleito, não poderia garantir que não haveria
demissões na empresa.

311. Cidade: SOROCABA

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECID

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 116

Denúncia: Diretora de área (...), com cargo de confiança do prefeito obriga servidores
públicos da SECID com cargos comissionados a bandeirarem após as 17h, para o
Bolsonaro e para o Darxisio, sob ameaça, pois quem não for perde o cargo. Tem uma
lista com os nomes dos comissionados que vão bandeirar até no dia 28 de outubro que
é o dia do servidor.

(...) também usa o horário de serviço para coagir e postar coisa sobre política no
horário de trabalho.

Mas escalas onde se vê SA que dizer terminal Santo Antônio e SP terminal São Paulo. A
também os supostos convites para estar com a primeira dama nas reuniões, onde ela
obriga as mulheres que tem cargo comissionado a ir e tirar foto para provar que estão
na reunião ou bandeirando.

312. Cidade: São Paulo.

Empresa: Portal R7 – Record.

Endereço da empresa: Rua da Várzea, 240, Barra Funda, São Paulo, SP.

Denúncia: “Jornalistas do portal R7 estão sendo assediados por suas chefias com uma
diretriz para promover notícias favoráveis a Bolsonaro e negativas para Lula e Haddad,
incluindo a divulgação de mentiras deliberadas. A equipe de jornalistas se sente
ameaçada diante da imposição da chefia, que é irrestrita”.

313. Cidade: Itatinga

Empresa:empresas da região.
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Endereço da empresa: Itatinga e Botucatu.

Denúncia: “Empresas de plantio e corte de eucaliptos da região de Botucatu ameaçam
demitir funcionários caso Lula vença as eleições”.
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SERGIPE (SE)

24/10/2022

314. Cidade: Estância.

Empresa: TOPFRUIT NORDESTE S/A

Endereço da empresa: Avenida Distrito Industrial, S/N, QD 3 LT 5 CEP: 49200-000
Estância – SE.

Denúncia anônima: “DIRETORIA ESTÁ COAGINDO FUNCIONÁRIOS DECLARANDO QUE
IRÁ DEMITIR QUEM NÃO VOTAR NO BOLSONARO. DIRETORES FAZEM ISSO INCLUSIVE
COM FUNCIONÁRIOS DE SUAS PRÓPRIAS RESIDENCIAS”.

21/10/2022

315. Cidade: ITABAIANA

Empresa: HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA

Setor: Saúde

Endereço: AV. 13 DE JULHO

Denúncia: Os coordenadores de enfermagem (...) estão obrigando os auxiliares,
técnicos e enfermeiros a votarem no Fábio Mitidiere sobre pena de serem alocados
em horários e setores diferentes. Além de perderem ou não poderem gozar das suas
folgas e férias que são de direito. Existe um quintal de política pesada neste hospital.
Já está ficando triste e angustiante trabalhar nesse hospital. Pegam no pé dos que não
acompanham o lado deles e perseguem quem demonstra ser contra.

316. Cidade: Nossa Senhora da Glória

Empresa: Natville e Posto Natville.

Endereço da empresa: Rua Alzira Souza Dantas.

Denúncia anônima: “Os donos da fábrica estão realizando reuniões para pedir votos
para o candidato Bolsonaro. Infelizmente não tenho provas, mas todos estão se
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sentindo coagidos e com medo de votar no candidato opositor e ser demitido. A
cidade toda sabe!”

19/10/2022

317. Cidade: Estância.

Empresa: alguns empresários de Estância

Endereço da empresa:

Denúncia:

https://drive.google.com/open?id=1_kqsCudwt9_fdPklGdQcg4MOHnk8p8w1

318. Cidade: Tobias Barreto.

Empresa: Sérgio Boca.

Endereço da empresa:

Denúncia: “Viralizou nas redes sociais vídeos de reunião de patrões bolsonaristas
coagindo os seus funcionários a votarem em Bolsonaro”.

319. Cidade: Aracaju.

Empresa: Hospital Oftalmos.

Endereço da empresa: R. Estancia, 777 - Centro, Aracaju-SE, 49010-180

Denúncia: “A proprietária do Hospital Oftalmos, todos os dias na frente de todos os
funcionários passa e questiona em quem o trabalhador votou no primeiro turno e
incita que todos devem votar em seu candidato Jair Messias Bolsonaro. Distribuiu
inclusive santinhos com foto e número do candidato a deputado federal Rodrigo
Valadares ligado a Bolsonaro aqui em nosso estado o Sergipe. Presenciei ela chamando
uma funcionaria em seu escritório e falando que sabia que ela tinha votado em Lula e
que caso se repetisse iria demiti-la e mais uma vez distribuiu santinhos com os seus
candidatos. Disse a todos os funcionários que caso Lula ganhe vai fechar o hospital,
morar fora e todos vão ficar sem emprego. Isso de questionar na frente de todos em
quem casa um votou são todos os dias que acontece e ninguém aguenta mais. Esses
dias ela inventou até um bônus velado em forma de dinheiro para o dia da secretária.

https://drive.google.com/open?id=1_kqsCudwt9_fdPklGdQcg4MOHnk8p8w1
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Mas informou que quem votou em Lula não iria receber o valor de R$ 200,00. Peço
que encaminhem a minha denuncia para que alguma providencia seja tomada”.

320. Cidade: Estância.

Empresa: Mini mercado e distribuidora Garangau.

Endereço da empresa: Rua Prof D Oliveira 84 Alagoas.

Denúncia:
https://drive.google.com/open?id=15NZ3EVq_4bPw6pWPExhKCvp1zIAxXz9C

321. Cidade: Japoatã.

Empresa: São Francisco Cítrus LTDA, CNPJ: 00.220.009/0001-08

Endereço da empresa: Platô de Neópolis

Denúncia: “O gerente fez uma reunião, convocando os trabalhadores, fala do que o
povoado que eles residem o bozo teve poucos votos e ele queria todos os votos desta
vez.

Criou um grupo e colocou todas as pessoas que estavam na reunião e disse monitorar,
quem fica, quem comenta e quem posta o que lá no grupo e nas redes sociais e quem
não votar no bozo pode se considerar fora da empresa.

Isso, entendo que no povoado de algumas pessoas saíram 4 foto e 218 para Lula, ele
faça assim pras pessoas "dessa vez não tem perdão se o coiso perder todos vocês vão
pra rua".

https://drive.google.com/open?id=15NZ3EVq_4bPw6pWPExhKCvp1zIAxXz9C
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TOCANTINS (TO)

26/10/2022

322. Cidade: Palmas.

Empresa: Mix Alimentos Ltda

Endereço: QUADRA ASR NE 55 (412 NORTE), ALAMEDA 02, S/N LOTE03-AGALPAO01 -

PLANO DIRETOR NORTE.

Denúncia: “A empresa pagou camisetas de apoio ao atual presidente, com sua

logomarca impressa na parte traseira, e obriga a todos funcionários usarem a camiseta

em questão”.

19/10/2022

323. Cidade: Palmas.

Empresa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

Endereço da Empresa: Quadra 103 Norte, Conjunto 04, Rua NO 05, Lote 38, Plano
Diretor Norte – Palmas/TO..

Denúncia: “No primeiro turno a Diretoria do Senar distribuiu santinho e orientou votar
na candidata ao senado Kátia Abreu (que inclusive já foi presidente) e agora no
segundo turno fizeram reuniões orientaram votar no Jair Messias Bolsonaro”.

324. Cidade: Palmas.

Empresa: Confeiteira Doce Sabor.

Endereço da empresa: Quadra 101 sul, Avenida LO 1, lote 11 conjunto 02 plano diretor
sul.

Denúncia: “A dona da empresa é algumas funcionárias da confeitaria que trabalho
estão usando o WhatsApp da confeitaria para coagir outras funcionárias usando Deus
para promover o medo, Brasil vai virar comunista, homofobia e notícias falsas”.
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325. Cidade: Araguaçu.

Empresa: Fazenda Araguaçu.

Endereço da empresa: Araguaçu.

Denúncia: Eu vi pela internet o dono dessa fazenda comprando os votos dos
funcionários, prometendo um 15º salário se o bolsonaro ganhar as eleições e um 16º
se o bolsonaro ganhar no primeiro turno. Vou deixar o link aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=t-vTx81ZETc.

https://www.youtube.com/watch?v=t-vTx81ZETc
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DISTRITO FEDERAL (DF)

21/10/2022

326. Cidade: BRASÍLIA

Empresa: CONDOMÍNIO BLOCO C SQN 312

Setor: Serviços

Endereço: SQN 312 BLOCO C

Denúncia: Os condôminos não permitem que os empregados da portaria comentem
sobre política. Falei que faria denúncia e o porteiro mostrou medo (com a minha
"ameaça*). Segundo o porteiro, o síndico não proibiu, mas os condôminos são os
patrões.

327. Cidade: Brasília.

Empresa: Caixa Econômica Federal.

Endereço da empresa: Denúncia anônima: Edifício Matriz I.

Denúncia anônima: “A Caixa Econômica Federal, através de sua Gerência Nacional de
Operações Bancárias, GEOPE, está coagido os empregados a trabalhar no próximo
sábado 22 com a finalidade de liberar consignado para os beneficiários do auxílio Brasil
com a finalidade de diminuir a diferença de votos na corrida presidencial beneficiando
o atual presidente! A sociedade não pode aceitar essa prostituição de uma entidade
tão séria como a Caixa, sendo utilizada para compra de votos”.
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