
O leite, alimento essen-
cial principalmente para as 
crianças e idosos, está muito 
caro. Nos mercados, o litro do 
leite longa vida já ultrapassa 
a casa dos R$ 7. A alta do pro-
duto, em junho, foi de 3,45%, 
cinco vezes a inflação oficial 
do período. Em 12 meses, 
segundo o IBGE, em um ano o 
aumento do preço do leite tipo 

longa vida foi de 20,97%. E a 
culpa é do governo Bolsonaro, 
que não tem políticas públicas 
e planejamento para o setor 
agravando ainda mais a fome 
no Brasil. 

“Os problemas da cadeia 
do leite vêm desde o governo 
anterior (Temer). Você pode 
subsidiar, investir, pode pen-
sar em diversas soluções. 

Boletim Semanal

UNIFICADOS
Boletim semanal 04 a 08 de julho 2022SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

BOLSOCARO!
LEITE ACUMULA ALTA

DE MAIS DE 20%



2 Químicos Unificados • Julho • 2022

Mas não estão fazendo nada 
disso. Então, o preço do leite 
explodiu. No patamar em 
que está hoje, a dúvida é se 
esse preço vai baixar”, disse 
Patrícia Costa, supervisora 
de pesquisas do Dieese em 
entrevista ao portal REDE 
BRASIL ATUAL.

Patrícia destaca que uma 
das formas de conter a alta 
do preço do leite é investir 
nos pequenos produtores. 
O governo Bolsonaro, no 
entanto, vem fazendo jus-
tamente o oposto. Uma das 
principais ferramentas de 
estímulo era o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
criado em 2003, no governo 
Lula. O atual governo subs-
tituiu o PAA pelo Alimenta 
Brasil.

No caso do leite, a questão 
é ainda mais “grave”. Isso por-
que se trata de um alimento 
praticamente “insubstituível”, 
em função das suas especi-
ficações nutricionais, sobre-
tudo como fonte de cálcio. Os 
que mais sofrem, segundo 
ela, são crianças carentes em 
fase de crescimento. E idosos, 
também pobres, que neces-
sitam do leite para fortalecer 
os ossos.

Cesta básica

O salário mínimo ideal para 
uma família de quatro pes-
soas conseguir viver deveria 
ter sido de R$ 6.527,67 em 
junho de 2022, avaliou o Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos) na mais recente 
análise sobre o preço dos itens 
da cesta básica.

O valor faz com que o salário 
mínimo atual, de R$ 1.212, seja 
cinco vezes menor do que o 
necessário para uma famí-
lia comprar alimentos como 
arroz, feijão, café, leite integral 
e carne bovina, além de cobrir 
os gastos com moradia, saúde, 
educação, vestuário, higiene, 
transporte, lazer e previdência.

Na comparação entre salá-
rio líquido — sem descontos 
previdenciários — e preço da 
cesta, o trabalhador e a traba-
lhadora comprometem 59,68% 
da renda com os produtos lis-
tados e precisa trabalhar pelo 
menos 121 horas e 26 minutos. 
Em maio, a jornada foi de 120 
horas e 52 minutos, e o percen-
tual de dinheiro carimbado era 
de 59,39%. Não tem bolso que 
aguente! Por isso, Bolsonaro 
nunca mais!

https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/07/em-mais-uma-culpa-de-bolsonaro-preco-do-leite-dispara-e-assusta-consumidores/
https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/07/em-mais-uma-culpa-de-bolsonaro-preco-do-leite-dispara-e-assusta-consumidores/


AMOR DE PLANTAR
Vamos plantar amor e não 

ódio! Um exemplo lindo de 
amor a terra vem da comu-
nidade de Ilha de Mercês, em 
Ipojuca (PE), são as mulheres 
quilombolas que constroem a 
agroecologia.  

“Cada vez mais eu vou 
criando mais amor. Amor de 
plantar, ver aquela plantinha 
crescer, que foi tudo fruto do 
seu trabalho”, pontua a agri-
cultora Rosilda Fátima de Abreu 
Silva.

O acesso a alimentos sau-
dáveis e sem agrotóxicos, antes 
um grande desafio, se tornou 
realidade para as 268 famílias 
da comunidade tradicional. As 
agricultoras se organizam em 
mutirões e encontros sema-
nais na sede da associação. 
Também se revezam em uma 

escala diária para cuidar da 
horta. No final das colheitas, 
tudo é dividido. E o excedente, 
é doado para outras famílias 
do Engenho Ilha. LEIA MAIS e 
ASSISTA ao vídeo sobre esse 
projeto lindo. 

O Químicos Unificados 
sente orgulho de projetos 
como da comunidade de Ilha 
de Mercês. Por isso, apoia pro-
jetos como o Livres – Produ-
tos do Bem, que dá o acesso 
da população a produtos de 
qualidade, livres de venenos, 
de exploração e sem a figura 
do intermediário capitalista. 

O sindicato acredita na 
produção agroecológica por 
entender que a o uso indis-
criminado de agrotóxicos nas 
lavouras – agora ainda mais 
incentivado por Bolsonaro - 
está envenenando e matando 
a classe trabalhadora.

O cultivo de hortaliças está entre os 
aprendizados das mulheres camponesas. 
Crédito: Pedro Stropasolas

Preparação do cultivo na comunidade 
do Engenho Ilha, no município de Cabo 
de Santo Agostinho (PE). Crédito: Pedro 
Stropasolas

https://www.brasildefato.com.br/2022/07/06/amor-de-plantar-mulheres-expandem-agroecologia-em-areas-impactadas-pelo-complexo-de-suape
https://youtu.be/TT35a7ncmEk
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Em mais um episódio da 
coluna Direito e Cidadania, o 
advogado previdenciário que 
atende o Sindicato Químicos 
Unificados, Antônio Cassolla, 
orienta sobre como apresentar 
o PPP - Perfil Profissiográfico 
Previdenciário.  

Trabalho em uma empresa 
que estou exposto a uma con-
dição nociva que é a insalubri-
dade. Quando devo apresentar 
meu PPP? 

O PPP é um documento que 
fornece informações histó-
rico-laboral do trabalhador ou 
trabalhadora sobre as con-
dições ambientais de traba-
lho, principalmente no que se 
refere a aposentadoria espe-

cial. Por isso, cabe um alerta: 
o PPP uma vez apresentado, 
não pode mais ser reanalisado. 
Por isso, é importante que ele 
esteja correto e com todas 
as em conformidade com a 
legislação. Se você trabalha 
ou trabalhou em um ambiente 
que pode ser nocivo, agende 
um horário no sindicato para 
uma análise antes de requerer 
sua aposentadoria.  

Acompanhe o vídeo e ouça 
o podcast para entender um 
pouco mais sobre os seus 
direitos:

https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/541279634448689
https://www.instagram.com/tv/Cft-me3MjgF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://open.spotify.com/episode/5nI8vxw9sGIPcndIkYbdzd?si=g2Z3ORSrQgy_xOOFCnF3BQ

