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DESESPERADO, BOLSONARO
LIBERA AUXÍLIO ELEITOREIRO

O governo Bolsonaro aprovou a chamada PEC do Desespero que aumenta o Auxílio
Brasil para R$ 600, amplia o
vale-gás, libera um benefício
de R$ 1.000 aos caminhoneiros e outro auxílio pra taxistas,
ainda sem valor definido.
As medidas do governo, no
entanto, só valem até dezembro e mostram claramente o
caráter eleitoreiro, já que durante os piores momentos da
pandemia nada foi feito para
melhorar a situação dos brasileiros que perderam seus empregos ou deixaram de vender
nos seus pequenos comércios.
Vale lembrar que durante
a pandemia, o governo defendia um auxílio emergencial

de R$ 200 e o benefício de R$
600 foi aprovado por um curto
período, graças ao empenho
da oposição.
Bolsonaro está atrás do
ex-presidente Lula em todas
as pesquisas de intenção de
voto. A grande maioria delas
sinaliza Lula eleito já no primeiro turno.
A grande bandeira do governo petista foi o Bolsa Família, um programa de transferência de renda criado em
2003, no primeiro ano do governo Lula. Graças a esse programa as taxas de extrema pobreza e fome caíram no país.
O programa foi elogiado pela
ONU e o país saiu do mapa da
fome.
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MAIS DE 33 MILHÕES DE PESSOAS
PASSAM FOME HOJE NO BRASIL
O mais recente estudo sobre
a situação da fome no Brasil, divulgado no mês de julho, confirmou o que outros institutos
de pesquisa já vinham dizendo:
33,1 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil, 14 milhões a mais do que há um ano.
O Estudo da Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) mostra que
o índice é superior ao apurado
em 1993, quando 32 milhões
de pessoas não tinham o que
comer.
De acordo com Marcos
Coimbra, diretor do Instituto
Vox Populi, hoje 60% dos brasileiros estão com algum grau de
insegurança alimentar.
Coimbra explica que a insegurança alimentar pode ser
dividida em leve, moderada
e grave. A leve é quando uma
família reduz a qualidade, para
conseguir se alimentar. Na
moderada há redução na qua-

lidade e na quantidade. E na
grave a qualidade é reduzida e
a quantidade não é suficiente
para se alimentar. É neste último estágio que estão 33,1 milhões de brasileiros.
Em 2012 o Brasil tinha saído
do Mapa Mundial da Fome, um
relatório produzido pelas Or-

ganizações das Nações Unidas
(ONU). De acordo com o estudo, o número de brasileiros subalimentados havia caído 82%,
entre 2002 e 2013, e representava naquele momento menos
de 5% da população. E, por
isso, o país não constava mais
no Mapa Mundial da Fome.

Para quem não se lembra
o presidente Lula assumiu em
2003 com o compromisso de
combater a fome no país.
O governo Lula trabalhou
em duas frentes: apoio ao pequeno e médio produtor para
que não houvesse escassez de
produção e renda aos mais pobres para que não faltasse a comida no prato.
Foram vários os programas
de incentivo iniciados por Lula
e que se mantiveram também
no governo Dilma. “A partir do
golpe que levou Temer ao poder os programas de incentivos
começaram a ser paralisados.
Com a eleição de Bolsonaro o
desmonte piorou ainda mais.
Tudo o que foi feito nos anos de
governos petistas foi destruído.
Culpar a pandemia é se eximir
da responsabilidade. O governo não fez nada para minimizar
os problemas causados pela
pandemia”, avalia Hélio Rodrigues, presidente do Sindicato.

SINDICATO MANTÉM PROJETO
QUÍMICOS CONTRA A FOME
Com o agravamento da crise econômica no país e muitas
pessoas em situação de vulnerabilidade, em 2021, o Sindicato lançou o projeto Químicos contra a Fome que reúne
várias ações de solidariedade.
O Sindicato criou uma padaria solidária em São Miguel
que produz pães mais nutritivos para distribuir para a
população carente. Desde o
início da produção já foram

distribuídos mais de 7 mil pães.
Foram inúmeras as campanhas de arrecadação e distribuição de agasalhos, itens de
higiene (principalmente máscaras, álcool em gel e absorventes íntimos). Também foram
distribuídas mais de 2 mil cestas básicas e realizados vários
sopões nas regiões de atuação
do Sindicato para distribuição à
população de rua nas noites de
inverno.
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ALIMENTOS PUXAM ALTA DA INFLAÇÃO
QUE JÁ ESTÁ EM QUASE 12%

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo(IPCA),
que mede a inflação oficial do
Brasil, registrou alta de 0,67%
em junho, influenciado principalmente pelo grupo alimentos
e bebidas, segundo divulgou o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com esse resultado, a alta
acumulada do IPCA no ano subiu para 5,49% e a dos últimos
doze meses (de junho do ano
passado a junho deste ano)
para 11,89%. O país chega a
dez meses com inflação acima
de dois dígitos. Em setembro
do ano passado, o índice atingiu 10,26%.
Em algumas capitais, a alta

acumulada em 12 meses é
ainda maior. Em Aracaju chega a 14,24% e em Salvador a
13,41%.
Em junho, as maiores altas
em todo o país foram registradas nos preços do leite longa
vida (10,72%) e do feijão-carioca (9,74%).

Salários defasados
Os trabalhadores já estão
sentindo no bolso os efeitos
da inflação. O salário já não
compra mais os mesmos itens
que comprava há alguns meses
atrás e a única forma é cortar
custos.
Com a inflação nesse patamar o efeito natural é o traba-

lhador deixar de comprar ou se
endividar. “Alguns gastos são
cortados. Outros, como alimentação, o jeito é trocar de marca.
Sem saída, o trabalhador acaba
caindo no juro do cheque especial ou do cartão de crédito e
se endivida”, avalia Adir Gomes
Teixeira, secretário de Comunicação do Sindicato.
O sindicalista lembra que
neste segundo semestre mui-

tas categorias importantes
negociam reajustes salariais
– bancários, petroleiros, metalúrgicos, e o setor químico,
dentre outras – e que a luta por
recomposição das perdas deve
dar o tom das campanhas. “O
trabalhador é que faz a economia girar. Sem dinheiro no
bolso as compras diminuem e a
produção da indústria também
para”, observa.

