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Tá tudo caro: 
Óleo diesel chega 

a maior valor 
desde 2004, café 

em pó registra 
74% de aumento 
e preços seguem 

subindo. 
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Destino errado 
O governo federal destinou 
para a compra de tratores R$ 
89,8 milhões que deveriam 
ser usados para diminuir o 
impacto da pandemia em 
comunidades pobres. 

Legislação eleitoral 
Após oito meses, o Senado 
deve votar até junho o pro-
jeto de novo Código Eleitoral 
que censura pesquisas, fragi-
liza normas de transparência 
e fiscalização. 

Pandemia 
Mesmo com aumento do ca-
sos de Covid-19, o Ministério 
da Saúde anunciou o fim do 
estado de Emergência em 
Saúde Pública de Importân-
cia Nacional.

Restituição do IR
A Receita Federal deve libe-
rar, nesta semana, a consulta 
ao pagamento do primeiro 
lote de restituição do Imposto 
de Renda 2022. 

fotos: divulgação

Notas e recados

Era uma vez um senhor que 
costumava operar com especu-
lação financeira. Ao longo da 
vida, acumulou sua fortuna, 
mas um belo dia aceitou co-
mandar a equipe econômica de 
uma grande nação. Seria a sua 
hora de devolver um pouco do 
tanto que juntou?

Logo se revelou que ele não 
sabia o que e como fazer. O 
crescimento prometido nunca 

aparecia, mas aquela grande 
nação enfrentaria mais um 
grande problema: o dinheiro 
perdia e perdia seu valor, dia 
após dia.

Na contramão deste fato e 
dotado de sorte extraordinária, 
o dito cujo senhor tinha parte 
da sua fortuna aplicada num 
paraíso fiscal, o que lhe rendia 
ainda mais dinheiro sem que 
precisasse produzir um único 

alfinete ou criar um único em-
prego. Já nos corredores dos 
supermercados, o povo daquela 
grande nação não podia mais 
comprar o básico.

Essa é a realidade perversa 
em que se encontra a econo-
mia brasileira, eis o retrato de 
como a principal autoridade 
econômica do país lida com 
a disparada dos preços. E, ao 
mesmo tempo que o Minis-

tério da Economia revisa sua 
previsão da inflação em 2022, 
subindo de 6,5% para 7,9%, 
o dito cujo ministro diz sem 
qualquer pudor que “o Brasil 
já saiu do inferno da inflação”. 
Mas nas feiras livres, supermer-
cados e postos de combustível, 
seguimos vivendo nesse infer-
no, que o próprio ministro da 
Economia alimenta com a sua 
óbvia incapacidade.

O MINISTRO 
MENTIROSO 
NO INFERNO 

DA INFLAÇÃO

Comente este artigo. Envie um e-mail para sumetabc@dieese.org.br | Subseção do Dieese

A representação dos 
trabalhadores na Volks 
realizou a entrega de 
97 kits de alimentos aos 
moradores da Vila Mo-
raes, em São Bernardo, 
no último dia 19. Os 
alimentos foram arreca-
dados durante a última 
campanha de vacinação 
contra a gripe realizada 
internamente na fábrica, 
com doações tanto dos 
trabalhadores que estão 
presenciais quanto em 
home office e layoff.

O presidente do 
Centro Cultural Solano 
Trindade e representan-
te da Comissão de Fá-

brica na Volks, Charles 
Aurélio Jesus de Lima, 
o Tuiuiú, contou que a 
entidade recebeu os kits 
e ajudou na distribuição 
aos moradores. 

“É vergonhoso ver o 
Brasil, o segundo maior 
produtor de alimentos 
do mundo, ter mais de 
116 milhões de brasi-
leiros passando fome. 
É um absurdo e triste o 
país ter voltado ao Mapa 
da Fome e um governo 
que não fez nada para 
impedir isso. E a Vila 
Moraes retrata essa falta 
de oportunidades, de 
empregos, de gente sem 

fazer pelo menos três 
refeições por dia, isso é 
fome”, afirmou. 

“Se não é pelo gover-
no, a ação é pelo povo. 
E os trabalhadores têm 
participado das campa-
nhas, essa não é a pri-
meira nem será a última 
para atender famílias em 
situação de vulnerabili-
dade. Obrigado a todos 
e todas que fizeram suas 
doações”, destacou. 

Doe um violão 
O Solano Trindade 

inaugurou um espa-
ço na Vila Moraes em 
março deste ano para 

Trabalhadores na Volks doam alimentos 
aos moradores da Vila Moraes 

oferecer atividades cul-
turais a crianças e ado-
lescentes de 6 a 17 anos. 
O local tem capacidade 
para atender 172 pesso-
as com oficinas de capo-
eira, violão e percussão. 
Conta também com 

uma biblioteca comu-
nitária. 

A entidade está com 
a campanha doe um 
violão. Para doar en-
vie uma mensagem no 
WhatsApp (11) 9 5832-
1072. 



ÓLEO DIESEL REGISTRA MAIOR VALOR EM 
18 ANOS E CAFÉ TEM ALTA DE 74%
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O cafezinho está muito mais amargo, não no 
gosto, mas no preço. Há restaurantes que até 
deixaram de servir a cortesia após o almoço. 

Isso porque o café moído teve alta de 74% nos últimos 
12 meses, segundo o Dieese. O consumidor sabe bem 
que não se trata de um caso isolado, já que 12 dos 13 
produtos da cesta básica tiveram alta no mesmo período 
(confira tabela). 

Outro grande vilão da inflação é o combustível. O 
preço médio do litro do óleo diesel, por exemplo, chegou 
a R$ 6,943 na semana passada, segundo dados da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis). É o maior valor maior desde 2004, quando o 
levantamento semanal começou a ser realizado. 

“A vida está ficando cada vez mais difícil, os preços 
estão impraticáveis e quem vai ao supermercado não 
consegue mais comprar com o mesmo valor os mesmos 
itens de um mês para o outro. A inflação descontrolada 
reduz a cada dia o poder de compra dos brasileiros, 
mesmo quem está trabalhando está com dificuldades 
de subsistir”, avaliou o secretário-geral do Sindicato, 
Claudionor Vieira. 

“A escalada da inflação afeta fortemente a renda, 
sendo que as famílias mais pobres são as maiores ví-
timas, com aumento da fome, da desigualdade e do 
endividamento das pessoas”, afirmou. 

O dirigente reforçou que o aumento dos preços dos 
combustíveis e do gás de cozinha também tem contribu-
ído para o aumento dos alimentos e não existe nenhuma 
política por parte do governo para conter a alta. 

“Isso é fruto da política econômica do governo, uma 
política irresponsável que vem contribuindo a cada dia 
para aumentar a fome e a miséria do povo, com desem-
prego e diminuição da renda das pessoas.”

“A população já não aguenta mais ter que trabalhar o 
mês inteiro e o salário não dar para pagar as contas nem 
as despesas básicas. A situação piorou, tem pessoas em 
situação de rua que tiveram que escolher entre pagar o 
aluguel ou comprar alimentos. É preciso dar um basta”, 
concluiu. 

A inflação descontrolada reduz a cada dia o poder de compra do 
brasileiro e o governo não assume com pulso firme as rédeas da situação

Valor da cesta básica de SP: 
R$ 803,99 – a mais cara do país

Variação em 1 mês: 5,62% 
Variação em 12 meses: 27,09%

Quanto do salário mínimo líquido necessário para 
comprar uma cesta:

Abril 2022: 71,71% do salário mínimo 
Abril 2021: 62,17% do salário mínimo

Tempo de trabalho necessário para comprar uma cesta: 
Abril 2022: 145 horas e 56 minutos
Abril 2021: 126 horas e 31 minutos

TOMATE   125,26%
BATATA   78,62%

CAFÉ EM PÓ  74,08%
AÇÚCAR REFINADO  44,26%
ÓLEO DE SOJA  31,82%
MANTEIGA  23,09%

FARINHA DE TRIGO  20,12% 
LEITE INTEGRAL  19,83%
BANANA  16,35%
PÃO FRANCÊS  15,86%

FEIJÃO CARIOQUINHA  13,69%
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA  9,69%

Aumento nos preços da cesta
Em 12 meses foram registrados 

aumento em 12 dos 13 
produtos da cesta básica de SP:

Cesta básica mais cara

P r e ç o s  a s s u s t a m

Alta nos combustíveis
Somente neste ano o preço do 

diesel da Petrobras subiu 47%. 
Em 12 meses, de abril de 2021 a 
abril deste ano, a alta acumulada 
é de 52,53%, segundo a prévia da 
inflação de abril, medida pelo 
IPCA-15 (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
15) do IBGE.

O último reajuste havia sido 
de 25%, em 11 de março. Naque-
le mesmo dia a gasolina subiu 
quase 19% e o GLP 16%. 

Cesta básica
Em abril, pelo segundo mês 

consecutivo, o valor da cesta 
básica aumentou em todas as ca-
pitais do país. São Paulo apresen-
tou o maior custo (R$ 803,99). 

Levando em consideração 
a determinação constitucional 
que estabelece que o salário 
mínimo deve ser suficiente 
para suprir as despesas de um 
trabalhador e da família dele 
com alimentação, moradia, 
saúde, educação, vestuário, 
higiene, transporte, lazer e 
previdência, o Dieese estima 
que no mês passado, o salário 
mínimo necessário para a 
manutenção de uma fa-
mília de quatro pessoas 
deveria equivaler a R$ 
6.754,33, ou 5,57 vezes 
o mínimo de R$ 1.212,00. 

Com informações da 
CUT e do Dieese. fo
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Se ainda não é sócio ou sócia, 
filie-se e venha fortalecer a luta.Atualiza,Compa!

Converse com o CSE na fábrica ou 
assessoria na sua Regional.

12 a 31 de maioe escolha um brinde*!
Participe de

terça-feira, 24 de maio de 20224.

• O Santos lidera o grupo 
C da Sul-Americana e só 
depende de si para avan-
çar. Caso se classifique, os 
jogos como mandante não 
serão na Vila. 

• O Peixe estuda o Morum-
bi entre as opções. Isso 
porque a Conmebol exige 
capacidade mínima de 
20 mil pessoas para os 
estádios da próxima fase. 

• Já classificado, o Palmei-
ras entra em campo em 
busca da melhor clas-
sificação geral da fase 
de grupos. Uma vitória 
garante a vantagem de 
decidir os mata-mata em 
casa.

fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Tribuna Esportiva

LIBERTADORES
Hoje - 21h30

Palmeiras x Dep. Táchira
Allianz Parque 

SUL-AMERICANA
Hoje - 19h15

Santos x Banfield
Vila Belmiro

x

x
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Trabalhadores na Bombas 
Grundfos aprovam acordo de PLR

Em assembleia na última 
sexta-feira, 20, os trabalha-
dores na Bombas Grundfos, 
em São Bernardo, aprovaram 
a proposta de PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) 
negociada pelo Sindicato. O 
valor será pago em duas par-
celas, sendo a primeira neste 
mês e a segunda em fevereiro 
do próximo ano. 

O coordenador de área, 
Jonas Brito, contou que nos 
últimos anos foi possível con-
quistar avanços significativos 
no valor da PLR durante as 
negociações e reforçou que 
este ano o foco está em ga-
rantir direitos. 

“Os avanços nos últimos 
anos foram muito significa-

tivos, por isso os companhei-
ros aprovaram a proposta. 
Agora nosso foco é a Campa-
nha Salarial e a renovação da 
Convenção Coletiva”.

O dirigente lembrou a 
necessidade de garantir os di-
reitos pela CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) diante 
do atual cenário de ataques 
aos trabalhadores. 

“Iniciamos a Campanha 
Salarial e este será um ano 
muito importante, principal-
mente por conta da necessi-
dade de luta pela manuten-
ção da Convenção Coletiva, 
precisamos estar unidos e 
mobilizados. Temos visto 
diversos ataques em cima 
dos direitos dos trabalhado-

res, inclusive a MP 1113 que 
ataca os direitos das pessoas 
com doenças ocupacionais, 
que sofreram acidente de 
trabalho e beneficiários do 
INSS. E este é só um exem-
plo”, reforçou. 

Contribuição negocial
Também foi aprovada a 

contribuição negocial em 
assembleia. Os trabalhadores 
que ficarem sócios do Sin-
dicato até 30 de junho estão 
isentos. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA MILVEL AUTO ESTUFA LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa MILVEL AUTO ESTUFA LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 01.383.260/0001-56, 

com endereço na Rua Miro Vetorazzo, 96, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de maio 
de 2022 (quarta-feira), às 17 horas. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social 
de no mínimo 1,5 metros entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) apresentação da data base; b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo 
acordo coletivo de trabalho ou aditamento; c) discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da 
norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São Bernardo do Campo 
– São Paulo, 23 de maio de 2022. Moisés Selerges Junior. Presidente”


