
Esse cenário caótico tem 
feito o Brasil viver períodos 
sombrios nos últimos 3 anos. 

A inflação vem consu-
mindo o salário dos traba-
lhadores e a alimentação está 
entre os principais desafios. 
A renda real dos brasileiros 
e brasileiras atingiu o menor 
valor desde 2012. 

Para encher o tanque do 
carro com gasolina comum 
no Brasil ficou R$ 91,00 mais 
caro em apenas um ano. Em 
2021, o litro da gasolina 
comum valia R$ 5,45, em 
média. Em janeiro de 2022, 
saltou para R$ 6,64. Agora, é 
possível encontrar por mais 

de R$ 8 em alguns estados.
Com Bolsonaro no poder, o 
risco de fome cresceu assus-
tadoramente. Mais da metade 
(58,7%) da população brasi-
leira, ou seja, 125,2 milhões de 
pessoas estão preocupadas 
com a possibilidade de não ter 
como se alimentar na próxima 
refeição ou já passam fome. 

E o desemprego? Em 2022, 
mais de 13 milhões de pessoas 
que, mesmo buscando traba-
lho, não conseguem uma vaga. 
Pesquisa mostra que 81% dos 
desempregados há mais de 
dois anos são trabalhadores 
pobres. 

Vamos derrotar Bolsonaro 
e o Bolsonarismo nas ruas e 
nas urnas! Este é um ato de 
amor para a nossa população 
e sobrevivência do trabalha-
dor e trabalhadora. Vamos 
conversar sobre nossos direi-
tos, mudança da política atual 
e a ter esperança novamente!
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VOCÊ ESTÁ FELIZ COM 
O BRASIL HOJE?

O custo de vida está 
altíssimo com recordes 
de aumento nos preços 
dos alimentos, do 
gás de cozinha, dos 
combustíveis e de tudo 
que pode ser considerado 
básico para a população.
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Faça a sua inscrição pelo link abaixo de 
acordo com sua regional

REGIONAL CAMPINAS REGIONAL OSASCO

https://tinyurl.com/regionalcampinas
https://tinyurl.com/regionalosasco


Nos últimos 9 anos, dados 
divulgados pelo IBGE apontam 
que na base da pirâmide social, 
entre os 5% mais pobres, a 
renda foi reduzida em 48%, 
ou praticamente à metade. 
E a perda foi significativa na 
virada de 2020 para 2021, uma 
queda de 33,9% em apenas um 
ano. Isso em razão do aumento 
da inflação e da redução nos 
valores pagos de Auxílio Emer-
gencial.

As famílias mais pobres, 
que ganhavam em média R$ 75 
mensais em 2012, viram este 
valor encolher para R$ 59 em 
2020 e, depois, para apenas 
R$ 39 no ano passado.

Em relação aos grupos de 
maior renda, essa perda anual 
foi menor. Entre as pessoas 
que estão entre 50% e 60% 
com maior rendimento, a 
retração foi de 9%, para R$ 
926 por mês. Na outra ponta, 
no grupo do 1% mais ricos, 
esse ritmo de queda foi menor, 
de 6,4%, para R$ 15.940.

O levantamento do IBGE 

mostra que todas as gran-
des regiões tiveram aumento 
de desigualdade de renda, de 
2020 para 2021. No Norte, o 
indicador subiu de 0,495 para 
0,528; no Nordeste, aumen-
tou de 0,526 para 0,556. No 
Centro-Oeste, por sua vez, 
avançou de 0,496 para 0,514 
e, no Sudeste, passou de 0,517 
para 0,533. Já na região Sul 
teve alta de 0,457 para 0,462.

Outra forma de ver o 
aumento da concentração de 
renda no país é o fato é de 
que o rendimento médio do 
grupo do 1% mais ricos do país 
era 38,4 vezes maior que o 
rendimento médio dos 50% 
que ganham menos em 2021. 
Em 2020, esse rendimento 
médio mensal do grupo de 
1% com melhor rendimento 
correspondia a 34,8 vezes o 
rendimento dos 50% com os 
menores rendimentos.

QUEDA NA RENDA 
ATINGE OS MAIS 
POBRES
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Com a confirmação dos 
assassinatos bárbaros do indi-
genista Bruno Pereira e do jor-
nalista britânico Dom Phillips, 
o Brasil volta a ser destaque 
negativo na mídia interna-
cional. O Sindicato Químicos 
Unificados se solidariza com 
as famílias de Bruno e Dom e 
queremos justiça e respostas 
para essas mortes cruéis. 

A imprensa mundial não 
vacila em responsabilizar 
o governo brasileiro pelo 
aumento da violência na região. 
O prestigiado diário inglês The 
Guardian homenageou o seu 
colaborador, com foto de pri-
meira página para Dom Phillips 
e um editorial incisivo cobrando 
do governo brasileiro uma 
explicação para a comunidade 
internacional sobre as mortes.

Editorial do The Guardian: 
“No entanto, o presidente Jair 
Bolsonaro, ao dizer que algo 

‘perverso’ aconteceu, tam-
bém culpou insensivelmente 
os dois ativistas. Em contraste, 
os brasileiros demonstraram 
imensa simpatia por eles e 
suas famílias, entendendo 
que seu trabalho beneficiava 
os indígenas, os brasileiros 
como um todo e o mundo em 
geral. Simplesmente não era do 
interesse de um Estado captu-
rado por interesses extrativis-
tas e que despreza o Estado de 
Direito, criando uma cultura de 
impunidade para aqueles que 
exploram a floresta amazônica 
e tornando seus protetores 
muito mais vulneráveis”.
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