
O aumento na conta de 
energia vai pesar no bolso do 
brasileiro, e a única alternativa 
será buscar meios para eco-
nomizar no que for possível. O 
reajuste varia de 7% a 24% para 
clientes residenciais, segundo 
aprovado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

A conta pode ficar ainda 
mais cara dependendo dos 

impostos estaduais e outros 
tributos variáveis. No ano pas-
sado, o reajuste médio ficou 
em 8,25%. Segundo a previsão 
da empresa privada pela TR 
Soluções —empresa de tecno-
logia especializada em tarifas 
de energia, o Nordeste terá alta 
de 17%; o Norte sofrerá com 
mais 10%; o Centro-Oeste terá 
9,5% de reajuste; o Sudeste 
com 13% e a única baixa em 
comparação com o ano pas-
sado será no Sul com 3%.

De acordo com o engenheiro 
elétrico da Eletrobras Ikaro 
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Conta de luz mais cara 
em junho e encher o 
tanque no Brasil devora 
33% do salário mínimo 
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Chaves, o alto valor pago pelos 
consumidores têm mais a ver 
com a política equivocada para 
o setor que o governo federal 
vem utilizando. 

Ele lembra que uma das 
maiores responsáveis pelo 
aumento nas contas de energia 
é a Política de Preços Interna-
cionais (PPI), da Petrobras, que 
cobra em dólar pelos combus-
tíveis que são utilizados pelas 
usinas termoelétricas, res-
ponsáveis por parte do abas-
tecimento nas regiões mais 
distantes dos grandes centros.

“A conta de luz está ficando 
cara porque o governo quer que 
ela fique cara, pois tem gente 
ganhando muito dinheiro com 
o uso das termoelétricas”, disse 

Ikaro ao BRASIL de FATO
Além disso, encher o tan-

que no Brasil custa mais do 
que em qualquer outra grande 
economia latino-americana: 
consome 33% do salário 
mínimo. Os preços elevados 
dos combustíveis são uma 
das principais queixas contra 
Jair Bolsonaro. Os brasileiros 
culpam o presidente pela alta 
mais do que a invasão da Ucrâ-
nia, segundo pesquisa Ipespe 
(Instituto de Pesquisas Sociais, 
Políticas e Econômicas) rea-
lizada entre 16 e 18 de maio. 

Nos Estados Unidos, essa 
parada no posto de gasolina 
custa cerca de 6% da renda 
mensal de um trabalhador que 
ganha salário mínimo.
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Porcentagem do salário mínimo para encher um tanque 
de 55 litros de gasolina:

https://www.brasildefatopb.com.br/2022/05/24/conta-de-luz-deve-subir-em-media-12-em-todo-o-pais-ne-vai-pagar-pelo-menos-17-mais-caro


A Amazônia brasileira 
registrou 2.287 focos de 
incêndios florestais em maio, 
o maior número para o mês 
em 18 anos, informou nesta 
quarta-feira (1º/06) o Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe).

O número de fontes de 
calor medido pelos satéli-

tes do Inpe em maio foi 96% 
superior ao do mesmo perí-
odo do ano passado (1.166) 
e o maior índice para o mês 
de maio desde 2004, quando 
foram registrados 3.131 incên-
dios florestais na parte brasi-
leira da maior floresta tropical 
do mundo.

Segundo o Inpe, com o 
salto das queimadas em maio, 
o número de fontes de calor 
nos primeiros cinco meses de 
2022 subiu para 4.971, o que 
significa um crescimento de 

AMAZÔNIA EM CHAMAS

Nos últimos 3 anos 
e meio, no governo 
Bolsonaro, vimos um 
descontrole proposital
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22% em relação ao mesmo 
período de 2021.

De acordo com especialis-
tas, a maioria destes incên-
dios são em decorrência de 
queimadas agrícolas em áreas 
desmatadas ilegalmente. 
Maio não costuma ser o mês 
com mais incêndios florestais 
- o pico normalmente ocorre 
em agosto e setembro, no 
meio da estação seca. Por 
essa razão, um número de 
incêndios tão alto já no mês 
de maio levanta o temor de 
que 2022 será um ano parti-
cularmente devastador.

A tendência é que a situa-
ção piore nos próximos meses 
e que o número de incêndios 
florestais volte a subir após 

a trégua de 2021, quando o 
número de focos caiu 37% 
em relação a 2020. LEIA MAIS

“Nos últimos 3 anos e 
meio, com o atual governo 
federal do Brasil, vimos um 
descontrole proposital, uma 
política de expandir a agro-
pecuária, de levar a minera-
ção a tomar tudo ali – áreas 
indígenas, protegidas, tudo. 
Nós voltamos, por incrível 
que pareça, para as décadas 
de 1970 e 1980”, lamenta o 
climatologista Carlos Nobre 
em entrevista à agência DW

O Sindicato químicos Unifi-
cados defende a vida, respeita 
a natureza e é contra toda e 
qualquer forma de ataque ao 
meio ambiente.

https://www.dw.com/pt-br/amaz%C3%B4nia-tem-maior-n%C3%BAmero-de-inc%C3%AAndios-em-maio-desde-2004/a-62003336
https://www.dw.com/pt-br/precisamos-da-amaz%C3%B4nia-para-evitar-ecoc%C3%ADdio-clim%C3%A1tico-do-planeta/a-61971507
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Em mais um episódio da 
coluna Direito e Cidadania, o 
advogado criminalista, Bellini 
Junior, que atende o Sindi-
cato Químicos Unificados, fala 
sobre como proceder em caso 
de envolvimento em um aci-
dente.

Estava dirigindo e me 
envolvi em um acidente. Uma 
pessoa ficou ferida. Como 
devo proceder?

Se houver vítimas no aci-
dente, a primeira atitude a 
tomar é chamar o socorro 
para ela. Deixar de prestar 
assistência a uma pessoa 
ferida pode caracterizar um 

crime que chamamos de 
“omissão de socorro”. Após, 
registre a ocorrência, entre 
em contato com o Sindicato e 
peça para que acionem, com 
urgência, os advogados cri-
minalistas para uma reunião 
para melhor orientá-lo.

Se está com alguma 
dúvida, procure o sindicato 
ou agende um horário com 
o jurídico. ASSISTA e OUÇA o 
podcast e saiba mais sobre 
seus direitos.
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