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Preocupante
O desmatamento 
em todos os biomas 
fez 70% da superfí-
cie de água do Bra-
sil secar no período 
entre 1985 a 2022, 
segundo a rede 
Mapbiomas. Há 
registro de “sumiço” 
do mais vital dos 
recursos naturais em 
mais de dois terços 
dos municípios bra-
sileiros, a maioria 
deles no Pantanal. 

Moradia
Mais de 40 mil 
famílias foram 
despejadas de suas 
casas em ações 
de reintegração 
de posse em todo 
o Brasil desde o 
início da pandemia 
de Covid-19, em 
março de 2020. Os 
dados são do Ma-
peamento Nacional 
de Conflitos pela 
Terra e Moradia. 
São Paulo lidera 
com 7.376 famílias 
despejadas.

Retomada
Após seis anos, 
o Ministério da 
Educação recebeu 
a CNTE (Confede-
ração Nacional dos 
Trabalhadores em 
Educação) para au-
diência, reabrindo 
diálogo com a clas-
se trabalhadora. A 
reunião aconteceu 
na última semana e 
contou com a parti-
cipação do ministro 
da Educação, Ca-
milo Santana.
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Negociações com a GL continuam hoje em Diadema

Acontece hoje a 
terceira rodada 
de negociações 

do Sindicato com repre-
sentantes da GL Legrand, 
em Diadema, para ga-
rantir uma proposta que 
contemple as expectativas 
dos trabalhadores e traba-
lhadoras na fábrica após 
anúncio do encerramento 
das atividades da planta 
no início de fevereiro. 

Na manhã da última 
sexta-feira, dia 17, com-
panheiros rejeitaram, pela 
segunda vez, a proposta 
na íntegra, feita pela em-
presa, durante assembleia 
na Regional Diadema. A 
última conversa com a GL 
aconteceu na quinta-feira, 
dia 16.

“Marcamos um novo 
encontro e reafirmamos 
que a empresa garanta to-
dos os direitos desta vez”, 
afirmou o coordenador da 
Regional Diadema, An-
tônio Claudiano da Silva, 
o Da Lua. “A nossa luta é 
sempre pela manutenção 
da fábrica, mas como a 
GL está irredutível, pelo 

Trabalhadores já 
rejeitaram duas 
propostas feitas 

pela empresa. 
Além de direitos, 

Sindicato exige 
responsabilidade 

social nas 
negociações

menos ela tem que ter res-
ponsabilidade social no 
processo do início ao fim”.

Para o coordenador de 
área, Gilberto da Rocha, o 
Amendoim, é importante 
informar à categoria que a 
decisão de transferência 
da GL de suas operações 

para Caxias do Sul (RS) e 
Manaus (AM) é para au-
mentar seu lucro e que o 
grupo acabou de comprar 
uma grande empresa no 
estado de Minas Gerais.

“O Sindicato  está 
acompanhando caso a 
caso dos companheiros 

na fábrica e continua jun-
to aos trabalhadores na 
defesa dos direitos. E é só 
com a unidade do con-
junto de trabalhadores e 
trabalhadoras na GL que 
vamos conseguir avançar 
nas negociações”, disse o 
dirigente. 

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 
dstma@smabc.org.br

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Recentemente um ví-
deo que circulou nas redes 
sociais sugeria que vape 
(cigarro eletrônico) pode-
ria ser usado também para 
ingestão de vitaminas. 

A quantidade absurda 
de substâncias presentes 
no fumo em si (conforme 
o estudo e o que se quer 
avaliar, varia de 600 a 5.000 
substâncias únicas), em 
sua maioria voláteis (se es-
palham pelo ar), o tornam 
um problema para a socie-
dade enquanto poluição do 

ar, do ambiente e de saúde 
pública.

Após a última manobra 
da indústria do tabaco com 
os aditivos (substâncias 
que aumentam o efeito 
desejado - que no caso é o 
vício), as normas e restri-
ções de muitos mercados 
empurraram a indústria (e 
aproveitadores de ocasião) 
para alternativas de consu-
mo: os vape.

Esses cigarros eletrô-
nicos trariam parte (con-
trolada) da experiência de 

fumar, com uma menor 
poluição (fumaça e cheiro), 
tornando-os menos agres-
sivos aos olhos e olfato da 
população e órgãos regu-
ladores.

E com esse mercado 
de espertalhões, sempre 
movido pelo “senso de 
oportunidade”, não pode-
ria faltar uma vantagem 
extra. No caso do vídeo, 
uma frequentadora de aca-
demia de ginástica diz que 
aquele vape também teria 
vitaminas.

O golpe está aí, qual-
quer pessoa com discerni-
mento percebe. Não, vita-
minas não são absorvidas 
“pela mucosa”. Pegar parte 
de informação correta para 
justificar um absurdo é 
o mote dos aproveitado-
res atuais. O problema 
maior da sociedade atual 
é a educação. Sem esta, as 
pessoas não sabem o su-
ficiente para não cair nas 
“fake news”: mentiras com 
intenção de prejudicar os 
incautos.

FUMO, VITAMINAS E FAKE NEWS
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TAXA DE JUROS ALTA PREJUDICA TRABALHADORES E O PAÍS
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Selic a 13,75% trava o desenvolvimento do Brasil e aumenta o endividamento das 
famílias enquanto bancos e grandes investidores ganham com juros

Com a manutenção da taxa 
básica de juros do país, a 
Selic, em 13,75% anun-

ciada pelo Copom (Comitê de 
Política Monetária) do BC (Banco 
Central), o debate sobre quem se 
beneficia com juros altos no país 
foi intensificado. O presidente Lula 
criticou a decisão e defendeu que 
isso impede o crescimento do país 
enquanto meia dúzia de pessoas 
do Banco Central, indicadas pelo 
governo anterior, têm autonomia 
para decidir sobre a taxa de juros.  

O diretor administrativo dos 
Metalúrgicos do ABC, Wellington 
Messias Damasceno, ressaltou que 
é importante que os trabalhadores 
estejam atentos ao debate. 

“Essa discussão pode parecer 
muito distante das vidas das pesso-
as, mas ela afeta o dia a dia de todos 
os trabalhadores, desde o preço 
dos produtos que compramos até 
os juros que pagamos no banco”, 
destacou. 

Menos investimentos no país
A cada 1% de redução da taxa, 

o governo deixaria de pagar R$ 38 
bilhões em juros. Só no ano passa-
do, o setor público pagou R$ 586 
bilhões em juros. 

“A alta taxa praticada pelo Banco 
Central retira dinheiro do governo 
que poderia ser investido em ser-
viços públicos e programas sociais 
para a população”, defendeu. 

Quem gosta de juros
A taxa Selic alta interessa aos 

bancos e à elite econômica, que 
compram títulos do governo e 
vivem de renda. “Os investimentos 
em produção também são afeta-
dos, já que quem tem recursos pre-
fere aplicar no mercado financeiro 
e viver da renda dos juros do que 
investir em negócios que geram 
empregos e desenvolvimento”, 
exemplificou. 

“Os 
investimentos 
em produção 
são afetados, 
já que quem 

tem recursos 
prefere investir 

no mercado 
financeiro do 

que abrir uma 
fábrica e gerar 

empregos”

“Essa discussão 
afeta o dia a 
dia de todos, 

desde o preço 
dos produtos 

que compramos 
até os juros que 

pagamos no 
banco”

TAXA SELIC
É a taxa básica 

de juros, que 
influencia todas 
as demais taxas 

de juros.
2,00% 

(JANEIRO 2021)

13,75% 
(ATUAL)

7,38% Brasil tem a maior taxa de juros 
reais do mundo (descontada a 

inflação projetada para 12 meses).
É o gasto anual que o Banco Central gera a cada 
aumento de 1% da taxa Selic.

Equivale aos orçamentos somados das áreas de se-
gurança pública (15 bi), ciência tecnologia (11,3 bi), 
cultura (1,7 bi), indústria (1,9 bi), gestão ambiental 
(4,4 bi), saneamento (0,7 bi), habitação (0,04 bi), 
energia (1,5 bi) e esportes e lazer (0,9 bi). 

É quanto o setor público 
pagou em juros em 2022. 

R$ 586 BILHÕES

R$ 38 BILHÕES 

Dezembro 2022

131,9

26,5

28,7

10,5

409,3

IMPACTOS
Taxa média de juros – pessoas físicas (em % a.a.)

Modalidade

Cheque especial

Crédito consignado

Aquisição de veículos

Financiamento imobiliário

Cartão de crédito rotativo

Março 2021

122,3

18,9

20,6

6,9

335,9

ENQUANTO ISSO...

das famílias 
brasileiras estão 
endividadas.

R$ 96,2 BILHÕES
É o que os quatro principais bancos (Bradesco, Itaú, 
Santander e Banco do Brasil) lucraram em 2022, 
aumento de 6,3%. 

78,9% 
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COMO FUNCIONAM OS TÍTULOS DA DÍVIDA
O governo emite títulos da dívida pública, 

por meio do Tesouro Direto, como forma de 
captar dinheiro para investimentos e custeio 
dos serviços públicos. 

Ao comprar um título da dívida, você está 
emprestando dinheiro ao governo em troca 
de juros. 

O problema é que quem tem dinheiro para 
emprestar ao governo não são os trabalhadores. 

Os bancos detêm quase 30% dos títulos 
públicos federais. 

Os bancos pegam a poupança das pessoas, 
aplicam em títulos do governo com risco zero 
e são remunerados a 13,75%. 

Para pagar esses juros estratosféricos, o 
governo recorre aos impostos pagos pela po-
pulação. 

Ou seja, é o dinheiro do povo, através dos 
impostos, que é repassado aos bancos. 

E SE REDUZISSE?  
Se a taxa fosse de 7%, por exem-

plo, o governo teria R$ 256,5 bi-
lhões a mais.

Daria para construir cerca de 
733 mil moradias do Programa 
Minha Casa, Minha Vida em sua 
retomada (tendo como parâmetro 
o programa em São Bernardo).

Ou seria possível construir 
1.603 hospitais do porte do Hos-
pital das Clínicas de São Bernardo.
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Conheça as chapas para os CSEs 
(Comitês Sindicais de Empresas). 

O 1º turno da eleição será nos dias 
14 E 15 DE MARÇO. 

Claudionor, Diego, Geane, Roberto, Francisco e Alan Trakinas, Da Lua e Bahia 

Japonês, Risadinha e Fabão 

Mussum, Jonas, Paraíba e RibamarBiruta, Apertadinho, Nando e Japonês 

Gomide, Testa, Zé da Égua, Pereira e Assaré
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