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Enquanto Bolsonaro ocupa 
seu tempo insuflando 
arruaças golpistas, falta 
comida na mesa de 
milhões de brasileiros. 
A volta da inflação pune 
principalmente o povo 
mais pobre.

CAMPANHA FORA BOLSONARO 
CONVOCA PARA O 7 DE SETEMBRO 

ASSEMBLEIA ON-LINE 

Concentração do Grito dos Excluídos e do Fora Bolsonaro às 9h na Rua Uruguaiana

SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO, 10H
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EDITORIAL DE O GLOBO 
QUE ATACA SERVIDORES 
É MENTIROSO

 Ciência e Tecnologia

Em editorial na edi-
ção de quinta-feira, 2 de 
setembro (“Projeto de 
reforma administrati-
va deixa a desejar”), o 
jornal O Globo ataca os 
servidores e repete in-
verdades – o que mostra 
que as fake news não 
estão presentes apenas 
nas redes bolsonaristas. 

Ao defender um texto 
mais radical no seques-
tro de direitos do funcio-
nalismo público, o jornal 
afi rma que o Brasil é o 
sétimo país do mundo 
que mais gasta com o fun-
cionalismo (14% do PIB).

De acordo com a As-
sociação Nacional dos 

A Unidade de Mi-
croscopia Avançada, no 
laboratório Cenabio, 
no bloco k do Centro de 
Ciências da Saúde, é 
responsável pela reali-
zação do imageamento 
de espécimes biológicos 
por variadas técnicas 
de microscopia 2D e 3D. 
Atende e disponibiliza 
os equipamentos a di-

OPINIÃO

DOIS PONTOS www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

Especialistas em Políticas 
Públicas e Gestão Gover-
namental (Anesp), esse 
dado não se sustenta. Ele 
aparece em um estudo 
feito pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, o qual 
apresenta problemas 
graves de metodologia.

Segundo a Anesp, para 
que a secretaria chegas-
se a esse número, foram 
incluídas despesas com 
inativos e pensionistas 
e da contribuição patro-
nal em “remuneração de 
empregados”, o que não 
é considerado nos outros 
países. Ou seja, não tem 
cabimento a comparação – 
além do que comparações 

internacionais ignoram as 
necessidades específi cas.

Em outro ponto, mais 
fake news de O Globo. 
“Um funcionário públi-
co ganha quase o triplo 
do equivalente no setor 
privado.” MENTIRA.

Em repercussão à afi r-
mação do ministro da Fa-
zenda, Paulo Guedes, que 
comparou o funcionário 
público a um “parasita”, 
a revista Piauí publicou 
extensa matéria em 2020 
com base em dados do 
Banco Mundial sobre os 
ganhos do funcionalismo. 
Por esses dados, o funcio-
nário público brasileiro 
ganha, EM MÉDIA, 8% 

a mais do que um traba-
lhador em função equi-
valente no setor privado. 

O cálculo realizado pela 
MÉDIA salarial, no entan-
to, fi ca distante da realida-
de pela existência de castas 
privilegiadas do funciona-
lismo (juízes, promotores, 
militares e parlamentares), 
que concentram polpudos 
salários acima, inclusi-
ve, do teto constitucional. 

A mesma matéria da 
revista informa, por exem-
plo, o seguinte: “O Brasil 
tem 11,4 milhões de pos-
tos de trabalho no setor 
público, grande parte em 
áreas sociais. Metade dos 
servidores ganha menos 

de R$ 2,7 mil por mês 
– antes dos descontos”.

Os sofi smas apre-
sentados pelo falacioso 
editorial de O Globo têm 
o objetivo de tentar le-
gitimar, junto à socieda-
de, a proposta (PEC 32) 
que desfi gura o Estado 
brasileiro, privatizan-
do serviços básicos que 
atendem especialmente 
os setores mais vulnerá-
veis da população – quem 
mais precisa de saúde 
e educação públicas.

# PEC32NÃO
# forabolsonaro
Gestão Ressignifi car

versas linhas de pesquisa, 
inclusive as relacionadas 
à covid-19, explica a espe-
cialista Carla Woyames.  

O equipamento da foto 
é um microscópio eletrôni-
co de transmissão de mé-
dia voltagem. Ele utiliza 
um feixe de elétrons que 
atravessa uma amostra 
e gera uma imagem, a 
qual é capturada por uma  

câmera digital do tipo 
CMOS. A caracterização 
da ultraestrutura de vírus, 
protozoários, bactérias e 
fungos patogênicos é fun-
damental para compreen-
der sua interação com as 
células e seus mecanismos 
de ação sobre o organismo.

Durante a pandemia, 
o atendimento está sendo 
feito tanto no modo pre-

sencial quanto no remoto, 
em que o tecnólogo opera 
o equipamento e comparti-

lha a tela do equipamento 
com o usuário em tempo 
real por videoconferência.

CARLA WOYAMES
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Sindicato propõe criação de Comitê Fora Bolsonaro na UFRJ

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES: UNIFICAR A LUTA PELO FORA BOLSONARO!

A fome voltou. Há 
gente na fila pe-
dindo ossos em 

açougues para fazer sopa. 
50 milhões de brasileiras 
e brasileiros não sabem 
se conseguirão almoçar 
amanhã.

O governo promove um 
desmonte do serviço públi-
co com a PEC 32, abrindo 
caminho à privatização de 
áreas que historicamente 
são atendidas pelo Estado, 
incluindo o SUS e o ensino 
público, ao mesmo tempo 
em que destrói nosso pa-
trimônio ao organizar um 
“feirão” de privatização de 
empresas públicas.

A pandemia da covid-19 
já matou mais de meio mi-

lhão de pessoas. O gover-
no atrasou de propósito a 
compra de vacinas, negou 
a ciência e os protocolos de 
segurança, promoveu re-
médios sem eficácia contra 
a doença e seu governo or-
ganizou vários esquemas 
de corrupção, transfor-
mando a pandemia num 
negócio lucrativo.

O desemprego cresce 
de maneira acelerada. 
São 15 milhões de desem-
pregados, e outros tantos 
milhões de pessoas em 
empregos precários e sem 
direitos ou vivendo de pe-
quenos bicos.

A inflação dispara e 
torna a vida cada vez 
mais cara: 120 reais um 

botijão de gás, 7 reais o 
litro da gasolina. Alimen-
tos aumentam de manei-
ra assustadora, e o endi-
vidamento volta a fazer 
parte das nossas vidas.

Explodem a violência 
contra indígenas, o des-
matamento, o assassina-
to de lideranças rurais, a 
violência contra as mu-
lheres, o genocídio da ju-
ventude negra, as mortes 
da população LGBTQI+. 
O governo Bolsonaro é 
uma máquina de matar.

O discurso miliciano, 
autoritário e violento é 
constante na boca do pre-
sidente: ameaças de golpe 
e ataques às instituições. 
Nos últimos dias, frente 

a crise política do seu go-
verno, Bolsonaro voltou a 
agitar sua base em torno 
da defesa de uma ditadu-
ra militar. 

Barrar a barbárie e 
defender a vida é mais 
do que urgente. Cada 
dia a mais de Bolsonaro 
na presidência significa 
mais destruição, mais 
mortes, menos futuro 
para o nosso povo.

Nacionalmente, a Cam-
panha Fora Bolsonaro reú-
ne os movimentos sociais, 
partidos políticos e lide-
ranças para, com unidade, 
organizar a luta pelo fim 
deste governo. 

No próximo dia 7 de 
setembro estaremos nas 

ruas fortalecendo o Grito 
dos Excluídos, panfletan-
do, conversando com as 
pessoas e mobilizando a 
população para apoiar 
um grande movimen-
to pelo impeachment do 
presidente.

É preciso fortalecer 
esta luta também na 
nossa universidade. O 
Sintufrj propõe para as 
entidades, coletivos e mo-
vimentos sociais da co-
munidade universitária a 
criação do comitê da cam-
panha Fora Bolsonaro na 
UFRJ! Propomos uma 
primeira reunião virtual 
de fundação do comitê no 
próximo dia 9 de setem-
bro, às 18h.

CAMPANHA FORA BOLSONARO CONVOCA PARA O 7 DE SETEMBRO 
Concentração do Grito dos Excluídos e do Fora Bolsonaro 

na terça-feira tem início previsto para as 9h, na Rua Uruguaiana
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MAQUIAGEM 
Essência da reforma 
administrativa permanece: 
terceirização e privatização 
dos serviços públicos SERVIDORES da saúde negligenciados pelo projeto de reforma

A comissão especial que 
analisa a PEC 32/2020, a 
proposta de reforma ad-
ministrativa de Guedes e 
Bolsonaro, discutirá de 14 
a 16 de setembro o subs-
titutivo do relator Arthur 
Maia (DEM-BA). Maia foi 
obrigada a fazer algumas 
alterações na proposta 
original para tornar mais 
palatável a proposta para 
a base governista, cujos 
parlamentares estão pres-
sionados pelo movimento 
do funcionalismo. Mas as 
alterações foram de for-
ma, não de conteúdo.

Segundo o Departa-
mento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), 
“as alterações não envol-
vem o núcleo e o sentido 
da reforma em relação ao 
texto original apresen-
tado pelo Executivo. As 
modificações não contem-
plaram as críticas feitas 
pela sociedade e pelo mo-
vimento sindical, duran-
te audiências públicas, e 
o documento mantém os 
principais pontos da pro-
posta original”.

Se aprovada a PEC 32 
constitucionaliza a ter-

ceirização e privatização 
dos serviços públicos. O 
substitutivo do relator 
enfatiza os contratos por 
tempo determinado e pio-
ra as condições para esse 
tipo de contrato. 

Os contratados por 
prazo determinado serão 
privados de uma série di-
reitos aos quais os traba-
lhadores urbanos e rurais 
hoje fazem jus. Os pro-
fissionais da saúde e da 
educação, por exemplo, 
em decorrência de suas 
atividades terem ficado 
de fora das carreiras ex-
clusivas de estado, pode-
rão ser contratados como 
temporários.

A nova redação auto-
riza a redução de remu-
neração com redução de 
jornada em até 25% para a 
maioria do funcionalismo 
haja vista que apenas os 
servidores das atividades 
exclusivas estarão protegi-
dos. Os servidores atuais 
mantêm seu regime jurí-
dico, porém serão afetados 
pelo novo regime de ava-
liação que poderá levar ao 
desligamento por insufici-
ência de desempenho ou 
devido a extinção do cargo.

• EDUCAÇÃO E SAÚDE FORA 
O relator definiu que as atividades exclusivas de estado serão aquelas 

diretamente afetas à segurança pública, à representação diplomática, à in-
teligência de Estado, à gestão governamental, à advocacia pública, à defen-
soria pública, à elaboração orçamentária, ao processo judicial e legislativo, 
à atuação institucional do Ministério Público, à manutenção da ordem tri-
butária e financeira ou ao exercício de atividades de regulação, de fiscaliza-
ção e de controle.

Estas atividades terão proteção contra redução de remuneração e jor-
nada em até 25%; contra demissão e desligamento por avaliação e contra o 
exercício de atividades por temporários e terceirizados. 

• ESTABILIDADE SÓ PARA A CASTA
Ao contrário do que foi alardeado após a publicação do texto do subs-

titutivo, não houve melhoria na questão da estabilidade. “Isso porque, ao 
definir quais são os cargos exclusivos de Estado, a proposta colocou todos os 
demais cargos da administração pública em uma espécie de limbo, abrindo 
a possibilidade para que o gestor escolha a modalidade de contratação dos 
futuros ocupantes dos cargos não exclusivos de Estado”, diz o Dieese.

• TERCEIRIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO CONTINUAM
O Dieese avalia que em relação aos Instrumentos de Cooperação criados 

pelo artigo 37-A, não houve mudança em relação à proposta original da 
PEC 32. “Os instrumentos de cooperação estão mantidos e representam a 
constitucionalização das possibilidades da terceirização e privatização dos 
serviços públicos.” 

• GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
As normas gerais da gestão de desempenho passam a ser de competên-

cia privativa da União, assim como as condições para a perda de cargo por 
desempenho insatisfatório. Abre-se então a possibilidade de alteração das 
estruturas de carreiras para atender às futuras normas que atrelarão o 
desempenho dos servidores à progressão na carreira. 

Foto: Renan Silva

Veja na página 6: Servidores civis ficam de fora da proposta de 
orçamento para 2022 apresentada por Bolsonaro no dia 31 de agosto.
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A realidade de um gover-
no hostil à ciência, à 
pesquisa e à universi-

dade pública estabelece limites 
claros para a definição de políti-
cas públicas no âmbito da rede 
de instituições federais de ensi-
no superior. A crise sanitária que 
restringe drasticamente a possi-
bilidade de convívio do conjunto 
da comunidade universitária re-
duz a participação nos debates 
e a amplitude democrática das 
decisões. 

São fatores presentes que tor-
nam extemporâneo o retorno da 
discussão acerca da adesão da 
UFRJ à Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh). 
Um tema tão fundamental para 
o futuro de nossas unidades hos-
pitalares, dos seus profissionais 
de saúde, dos estudantes que 
formam e da sociedade que exi-
ge representatividade e ambien-
te político favorável – condições 
que o atual cenário não oferece.

A Ebserh foi ponto de inten-

CARTA ABERTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA*

A Ebserh é uma alternativa?
sos debates na UFRJ, e a propos-
ta de sua implantação entre nós, 
como se sabe, foi rejeitada em 
2013. A universidade decidiu, 
como alternativa à contratuali-
zação da EBSERH, investir na 
implantação do Complexo Hos-
pitalar da UFRJ. 

No curso desses anos, a em-
presa assumiu a gestão de vá-
rias unidades de saúde de uni-
versidades federais. Os relatos 
das experiências em várias des-
sas instituições só confirmam as 
críticas que antecederam a im-
plantação da empresa.

• O viés assistencial dos hos-
pitais administrados pela Ebserh 
afastou o caráter de hospitais-
-escola referenciados no ensino, 
na pesquisa e na extensão.

• O modelo de gestão fere di-
retamente a autonomia univer-
sitária, uma vez que os processos 
de decisão nas mãos da empresa 
retiram das unidades acadêmi-
cas o seu poder de determinar as 
prioridades exigidas para a for-

mação dos alunos. 
• A perspectiva produtivista 

e gerencial estabelece metas de 
maximização de receitas muitas 
vezes contrariando as necessida-
des acadêmicas.  

• O princípio de gestão demo-
crática que rege as decisões nas 
universidades através dos seus 
colegiados é atropelado pelo mé-
todo centralizado de decisão da 
empresa por meio de conselhos 
consultivos que não têm poder 
de deliberação.

(...) Pelas investigações feitas 
por profissionais de saúde da uni-
versidade em outras instituições, 
ficou evidente a priorização da em-
presa no investimento de recursos 
financeiros, quase que exclusiva-
mente, em atividades assistenciais, 
em detrimento de salas de aula e de 
outras atividades de ensino. 

É PRECISO UM 
DEBATE FRANCO
A proposta de retorno da 

Empresa Brasileira de Ser-

viços Hospitalares (Ebserh) 
à agenda da UFRJ provoca 
inquietação na comunida-
de universitária. Daí, ser 
fundamental um deba-
te franco, aberto, com a 
participação de repre-
sentantes de institui-
ções nas quais a Ebserh 
já esteja presente.

Agora a pergunta que 
não quer calar: A Ebserh 
é vinculada ao MEC; dá para 
confiar neste governo que tem 
um ministro que diz que “uma 
criança com deficiência atrapa-
lha o aprendizado dos outros”, 
que a “universidade deveria, 
na verdade, ser para poucos, 
nesse sentido de ser útil à so-
ciedade”? Quais os riscos corre 
a UFRJ – e a sua autonomia 
– ao assumir um contrato com 
uma empresa sob gestão dire-
ta de mais um dos generais de 
Bolsonaro?

Sintufrj – 
Gestão Ressignificar

*VEJA AQUI A 
ÍNTEGRA DO MANIFESTO
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A proposta de orça-
mento para 2022 do 
governo Bolsonaro, 

apresentada na terça-feira, 
31 de agosto, não inclui 
reajustes para os servido-
res civis. Mas os militares 
receberão os reajustes, 
conforme previsto na re-
forma da Previdência, que 
contemplou uma reestru-
turação dessas carreiras – 
em 20 anos, reajustes com 
militares vão custar R$ 
217,66 bilhões ao governo.

O último reajuste pago 
aos técnicos-administra-
tivos em educação das 
universidades federais do 
país foi em 2017, fruto do 
acordo da greve de 2015 
assinado pela presidenta 
Dilma Rousseff. Inicial-
mente foi proposto um ín-
dice de 22% pagos em qua-
tro anos, mas a Fasubra 
rejeitou. E o movimento 
grevista cessou com 11% 
de reajustes pagos em dois 
anos (5,5% em 2016 e 5,5% 
em 2017) e mais aumento 
de 0,1% no step em 2017, 
que subiu de 3,8 para 3,95.  

GOVERNO MENTIU
Também não consta 

do documento apresenta-
do pelo governo no dia 31 
de agosto previsão orça-
mentária para cumprir a 
promessa de aumento do 
Bolsa Família, rebatizado 
de Auxílio Brasil, para 300 
reais feita por Jair Bolso-
naro. No texto, constam 
R$ 34,7 bilhões para o pro-

REAJUSTE SÓ PARA MILITARES
Servidores civis ficam de fora da proposta de orçamento 
para 2022 apresentada por Bolsonaro no dia 31 de agosto

grama social, valor bem 
semelhante ao deste ano e 
bem distante dos R$ 60 bi-
lhões necessários para co-
brir a promessa. Segundo 
o jornal Folha de S.Paulo, 
a equipe do ministro da 
Economia Paulo Guedes 
afirmou que o crescimento 
na despesa foi inviabiliza-
do pelos precatórios.

A proposta da equipe 
econômica prevê ainda 
uma reposição do salário 
mínimo de apenas 6,2%. 
Caso se confirmem as pre-
visões para o INPC de 8%, 
a correção seria menor do 
que a inflação. Para fazer 
a recomposição, cada pon-
to adicional no índice exi-
giria mais R$ 8 bilhões.

MILITARES 
Para 2022, a projeção 

do Ministério da Defesa 
apontava que o aumento 
com os adicionais de dis-
ponibilidade militar e ha-
bilitação, ajuda de custo e 
aumento de soldo custaria 
mais R$ 9,37 bilhões. Esse 
valor, no entanto, pode ser 
maior. Em 2019, a Defe-
sa estimou que o primei-
ro ano da reestruturação 
teria impacto de R$ 4,73 
bilhões. Mas os dados do 
Painel Estatístico de Pes-
soal (PEP), do Ministério 
da Economia, apontam 
que o aumento nessas 
despesas foi de R$ 5,55 bi-
lhões, um valor 17% supe-
rior ao projetado.

Em tempos de restri-

ções fiscais, o tratamento 
conferido aos militares 
se diferencia do recebido 
pelos demais servidores. 
Enquanto os gastos com 
pessoal militar cresceram 
7,3% entre 2019 e 2020, 
com os servidores civis 
esse avanço foi de 1,31%, 
revelou o jornal O Globo.

DEFESA COM 
MAIS RECURSOS
Pelo Orçamento de 

2022, os militares irão re-
ceber, ainda, um aumento 
de R$ 1,7 bilhão nos re-
cursos previstos. Na pro-
posta, as Forças Armadas 
receberão R$ 11,8 bilhões, 
acima dos R$ 10,1 bilhões 
que constam na Lei Or-
çamentária em 2021. O 
valor é repassado para as 
despesas discricionárias, 
que não levam em conta os 
gastos do governo com sa-
lários e pensões de milita-
res. O incremento, segun-
do informações da revista 
Carta Capital, “garante 

que os fardados seguirão 
em alta na atual gestão, 
já que coloca o Ministé-
rio da Defesa, comandado 
pelo general Walter Braga 
Netto, como a quarta pas-
ta mais bem provida de 
recursos em todo o gover-
no federal. As três primei-
ras são Saúde, Educação e 
Economia”.

PRIVILEGIADOS
TAMBÉM EM 2021
O Orçamento de 2021, 

votado com atraso por cau-
sa da pandemia, também 
privilegiou a área militar, 
que foi a única categoria 
contemplada com reajuste, 
enquanto todo o restante 
do funcionalismo manteve 
os salários congelados.

Em pleno colapso do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) devido ao agrava-
mento da pandemia da co-
vid-19, o parecer de 2021 
aumentou em apenas R$ 
1,2 bilhão a destinação 
de recursos para a saúde 

em relação ao projeto do 
ano anterior. Em vez de 
sofrer cortes, como outros 
ministérios, o Orçamento 
de investimentos das For-
ças Armadas subiu de R$ 
8,17 bilhões para R$ 8,32 
bilhões de um total de R$ 
37,6 bilhões previstos no 
parecer.

CONCURSOS 
A proposta orçamentá-

ria de 2022, ano eleitoral, 
prevê a possibilidade de 
contratação, via concurso 
público, de mais 41.700 
servidores em diversos 
órgãos. Devem ser feitos 
concursos para agências 
reguladoras e órgãos como 
o Ministério da Educação, 
inclusive institutos e uni-
versidades federais. Até o 
momento, o governo Bolso-
naro não realizou nenhum 
concurso. 

Com informações de O 
Globo, UOL, O Estado de 
S.Paulo e Carta Capital e 
site do Sisejufe.

Foto: Internet

BOLSONARO bajula militares em busca de apoio para golpe
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Quem analisa o atual contexto sócio-econômico-político no qual os brasileiros estão mergulhados é Marilane 
Teixeira, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit-IE), da Unicamp 

INFLAÇÃO DE NOVO
Qual a origem da 
escalada dos preços?

 Primeiro, isso refl ete a 
política do governo, cujo 
objetivo expresso é abrir 
espaço para as importações 
de combustíveis e, obvia-
mente, viabilizar as priva-
tizações das refi narias da 
Petrobras. Das 13 existen-
tes, oito estão sendo privati-
zadas. Então, esse processo 
de reajustes seguidos de 
alta de preços é uma polí-
tica deliberada do governo. 
Ele considera a cotação do 
preço do petróleo, do óleo 
no mercado internacional e 
a variação da taxa cambial 
para reajustar os preços. Os 
preços sobem no mercado 
interno e a moeda se des-
valoriza internamente por 
conta da taxa de câmbio, e 
com isso os combustíveis são 
reajustados. E aí chegamos 
ao contexto em que estamos 
vivendo agora. O preço mé-
dio do botijão de gás de co-
zinha chegou a R$ 94,00 no 
fi nal de agosto. O reajuste 
foi de 22% na comparação 
com janeiro. O litro da gaso-
lina aumentou 30%, o die-
sel 25%. Isso, obviamente, 
tem impacto direto na in-
fl ação, porque está na base 
de várias atividades eco-
nômicas que dependem do 

com janeiro. O litro da gaso-
lina aumentou 30%, o die-
sel 25%. Isso, obviamente, 
tem impacto direto na in-
fl ação, porque está na base 
de várias atividades eco-
nômicas que dependem do 

diesel, do óleo, da gasolina, 
principalmente transpor-
te e logística, entre outros.

Qual o sentido dessa política?
 É favorecer os acionistas 

focando na rentabilidade 
e na distribuição dos divi-
dendos. Claro que poderia 
ser diferente. O Brasil não 
precisaria acompanhar os 
preços internacionais. Eles 
poderiam ser reajustados 
de acordo com os custos de 
produção e levando em con-
sideração os preços internos 
e os custos das refi narias. 
Certamente seria num pa-
tamar muito menor. E os 
preços internacionais estão 
em alta porque, diferen-
temente do Brasil, várias 
economias no mundo co-
meçaram a se recuperar 
mais rapidamente da crise.
No ano passado, no começo 
da crise, quando caiu muito 
a demanda por petróleo, os 
grandes produtores mun-
diais de petróleo reduziram 
a oferta como uma maneira 
de manter o preço sob con-
trole. Agora, quando se tem 
um aumento da demanda 
e a oferta não está acom-
panhando na mesma pro-
porção, os preços estão su-
bindo internacionalmente. 
Manter os preços nos pa-

tamares internacionais 
é, obviamente, uma es-
tratégia para contemplar 
os acionistas, e isso vem 
ocorrendo desde a crise de 
2016 com o afastamento 
da presidenta Dilma Rous-
seff. Para se ter uma ideia, 
somente nos dois últimos 
anos o preço do diesel foi re-
ajustado 98 vezes e a gaso-
lina 107 vezes. No governo 
Bolsonaro, o diesel aumen-
tou 23% e a gasolina 51%.  

A infl ação voltou. Por quê? 
 As metas de infl ação pro-

jetadas pelo Brasil neste ce-
nário, por este governo, são 
em torno de 3.75 ao ano, po-
dendo ter uma oscilação de 
1.5 para cima ou para bai-
xo. Ou seja, é tolerável uma 
infl ação de até 5.25. Nós já 
estamos, no caso do IPCA, 
com a infl ação projetada a 
9%. Praticamente o dobro. 
O que o Banco Central faz? 
Ele vai lá é imediatamente 
aumenta a taxa Selic (taxa 
básica de juros da econo-
mia, principal instrumento 
de política monetária uti-
lizado pelo BC). Hoje essa 
taxa está em 5,25%. Ele 
aumenta a taxa Selic para 
poder, inclusive, preservar 
os ganhos reais do sistema 
fi nanceiro. Isso tem im-

pacto direto na economia.
Na medida em que a taxa 
Selic aumenta, isso tem 
impacto nas demais taxas 
de juros dos bancos. Os 
créditos fi cam mais caros.
A infl ação média de 8, 9, 
10% não refl ete a infl a-
ção real, porque muitos 
produtos tiveram preços 
triplicados, quadruplica-
dos nesse último período, 
como é o caso dos alimen-
tos, artigos de residência, 
transportes... Portanto, é 
a parte da população mais 
pobre, de baixa renda que 

está sentindo os maio-
res impactos da infl ação. 

Qual a saída?
 Primeiro, é considerar 

os preços internos. No caso 
dos combustíveis, os pre-
ços de produção e os gas-
tos das refi narias, e não 
alinhar esses produtos 
aos preços internacionais. 
Mas certamente não é 
essa equipe econômica que 
está aí e nem o atual pre-
sidente da Petrobras que 
fará isso. A gente vai pre-
cisar de um novo governo. 

MARILANE TEIXEIRA, pesquisadora da Unicamp

         



Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj EDIÇÃO No 1338 – 6 A 12 DE SETEMBRO DE 2021
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br8 ÚLTIMA PÁGINA

PREÇOS DISPARAM
A imprensa mos-

trou em agosto fi la 
de pessoas em um 

açougue em Cuiabá para 
receber doação de ossos. O 
Brasil retornou ao mapa da 
fome e hoje mais da meta-
de da população é atingida 
pela insegurança alimentar.

Pesquisa do Departa-
mento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) di-
vulgada em 5 de agosto in-
forma que o preço da cesta 
básica registrou aumento 
em todas as capitais do país. 

A alta é resultado do en-

Além de pandemia, desemprego e fome no país de Bolsonaro
carecimento de alimentos bá-
sicos que compõem a cesta. 
O quilo do arroz subiu quase 
70%; o feijão preto, 51%; a ba-
tata, 47%; a carne, quase 30%; 
leite, 20%; e no óleo de soja 
alta de 87%, entre março de 
2020 e e o mesmo mês de 2021.

Segundo o Dieese, quem ga-
nha salário-mínimo tem que 
comprometer 55% da renda com 
alimentação. Pesquisa Nacio-
nal da Cesta Básica do Dieese 
aponta que o salário-mínimo 
necessário para as despesas bá-
sicas de um trabalhador e sua 
família teria de ser de 5.341,11 
reais – ou seja, 4,86 vezes o míni-

mo ofi cial de hoje de 1.100 reais
São 20 milhões de pessoas 

hoje no país sem ter o que comer. 
O quadro se agrava com o 

crescente desemprego (15 mi-
lhões de desempregados, segun-
do o IBGE) e milhões na infor-
malidade sem renda certa para 
bancar as despesas básicas.

Aumento de combustíveis
Em algumas cidades do país, 

o preço do litro da gasolina já 
passa dos R$ 7 – e se trans-
formou num dos vilões da in-
fl ação deste ano, responsável 
por afetar duramente o orça-
mento das famílias brasileiras.

Gasolina – No acu-
mulado deste ano até ju-
lho, o preço da gasoli-
na já avançou 27,51%, 

Diesel – enquanto o 
do diesel acumula alta de 
25,78%, segundo o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

Gás de Cozinha – Já 
aumentou 30% em 1 ano.

  Contas de Luz – Governo 
cria bandeira, e taxa extra na 
conta de luz vai subir 50%... 

Infl ação – IPCA: infl a-
ção avança para 0,96% em ju-
lho e atinge 8,99% em 12 me-
ses, a mais alta desde 2016.


	Jornal1338 p1
	Jornal1338 p2
	Jornal1338 p3
	Jornal1338 p4
	Jornal1338 p5
	Jornal1338 p6
	Jornal1338 p7
	Jornal1338 p8

