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JUROS ALTOS: TRABALHADOR
SENTE NO BOLSO

Mais uma vez a dupla
Guedes & Bolsonaro
ataca o bolso da classe
trabalhadora e leva o Brasil
de volta à estagflação.
Ou seja, trata-se da combinação perversa da redução das
atividades econômicas com a
inflação. O Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco
Central eleva a Selic (taxa refe-

rencial de juros) para 12,75%
ao ano - maior taxa em mais
de cinco anos, desde janeiro
de 2017.
O aumento, segundo justificativa do Banco Central,
é uma forma de controle da
inflação. No entanto, a SELIC
saiu de 2% em fevereiro de
2021 para mais de 12% agora
e esse aumento de cerca de
500% não afetou em quase
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nada os preços elevados dos
alimentos e combustíveis.
Isso fica muito claro
quando a gente olha para os
preços dos produtos da cesta
básica, que sobem ainda mais.
Desde o começo da pandemia,
o custo do conjunto de alimentos básicos teve acréscimo de
R$ 243 em São Paulo, aumento
de 47% entre março de 2020
e março de 2022, segundo o
Dieese. O custo médio do botijão de gás saltou 57% em dois
anos, de R$ 70 para R$ 109.
Portanto, não resolve aumentar os juros e só prejudica o
trabalhador.
Cartão de crédito
A alta dos juros significa
que o crédito ao consumidor
fica ainda mais caro. Ou seja,

o trabalhador vai sentir muito
no bolso a hora que for pagar
os juros do cheque especial,
faturas do crédito rotativo
dos cartões de crédito, fazer
empréstimo consignado ou
pagar financiamento imobiliário. Isso prejudica a população,
em especial a mais pobre, que
usa créditos porque o salário
não paga todas as contas ou
não tem como pagar à vista
uma casa própria ou até um
eletrodoméstico.
Por isso, o Sindicato Químicos Unificados defende como
política a geração de emprego
e renda para que a economia
de fato volte a crescer.
Além de apoiar o crédito
solidário por meio da Cresol.
Saiba mais: (11) 97599-0679
(Osasco) e (19) 99742-2131
(Campinas).
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Um dos capítulos mais
cruéis do ataque de garimpeiros ao povo Yanomami, em
Roraima, segue sem solução.
Depois da denúncia da morte
de uma adolescente de 12
anos, vítima de estupro cometido por garimpeiros, 24 indígenas da comunidade Aracaçá
permanecem desaparecidos e
suas casas foram encontradas
queimadas.
A elucidação do caso
esbarra no clima de tensão
e medo imposto por garim-
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peiros, que teriam comprado
o silêncio das vítimas com
ouro. Sem uma base de proteção permanente da Funai, o
garimpo se mantém como o
principal indutor da violência
na região.
A denúncia do estupro
seguido de morte foi feita
pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana
(Condisi-YY), Júnior Hekurari
Yanomami. Segundo ele, outra
mulher havia sido sequestrada
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Área impactada pelo garimpo na região do Apiaú na terra indígena Yanomami

e teve o filho de três anos
jogado em um rio.
De acordo com Júnior, o
Governo Federal ainda não
enviou nenhuma proteção
para o território. “Os garimpeiros invadiram todas as nossas
terras indígenas, ameaçando
e fazendo violências contra

meninas. São mais de 25 mil
garimpeiros nas terras indígenas do povo Yanomami e ainda
não recebemos nenhuma
segurança do Governo Federal.
O garimpo está destruindo os
rios, afastando os nossos animais e todas as nossas fontes
de alimentação”. SAIBA MAIS.

cefol campinas: 12º campeonato de
futebol society
As inscrições para o 12°
Campeonato de Futebol
Society do Cefol Campinas
2022 começaram. Por isso,
organize seu time, converse
com os colegas e monte aquele
time que é fera no futebol.
Para participar, basta
enviar o nome da empresa
que vocês trabalham, o nome
do time, nome de cada um dos

jogadores com CPF e data de
nascimento. O e-mail para inscrição é: quimicoscps@yahoo.
com.br. Fique atento! O prazo
é até o dia 15 de maio.
Lembrando que todos
do time devem ser sindicalizados. Ficou com alguma
dúvida? Entre em contato com
o Waldecir pelo whatsapp (19)
991678619.
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OSASCO
O Cefol Osasco segue
investindo em melhorias
para trazer mais conforto
e lazer aos sócios. Por isso,
em breve o campo de futebol
será totalmente reformulado,
com melhor distribuição do

espaço e estrutura renovada.
Ficou curioso? Acesse as
redes sociais do Cefol Osasco
e acompanhe as novidades.
Assim que as reformas acabarem, todos e todas serão
convidados para o 8º Torneio de Futebol da Regional
Osasco.

cefol campinas
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