
AUMENTO:

368%
CENOURA KG

DE 1,60
POR

7,48 *
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AUMENTO:

151%

TOMATE KG

DE 4,98
POR

12,48 *

MARGARINA 500G

DE 2,49
POR

9,49 *
AUMENTO:

281%

AUMENTO:

99%

ARROZ 5KG

DE 11,58
POR

22,99 *

AUMENTO:

207%

QUEIJO
MUSSARELA KG

DE 14,99
POR

45,99 *

AUMENTO:

262%

ÓLEO DE SOJA
900ML

DE 3,17
POR

11,49 *

AUMENTO:

100%
PÁ, PEITO OU
ACEM KG

DE 13,97
POR

27,98 *

AUMENTO:

143%

FILÉ DE PEITO
DE FRANGO KG

DE 6,99
POR

16,99 *

AUMENTO:

163%

CAFÉ 500G

DE 7,98
POR

20,99 *

AUMENTO:

62%

SABÃO EM PÓ:
LEVE 1.6 E
PAGUE MAIS!

DE 7,98
POR

12,92 *

2KG

1.6KG

AUMENTO:

60%

AMACIANTE 500ML

DE 4,99
POR

7,99 *

FEIJÃO KG

DE 5,00
POR

11,00*

AUMENTO:

120%

PREÇOS NAS 
ALTURAS
A inflação voltou a 
assombrar e subiu 
acima de 10% ao ano, o 
que não acontecia 
desde 2002. A cenoura 
(lembra dela?) quase 
virou artigo de luxo. O 
tomate e a cebola, nem 
se fala. E o preço da 
carne? E nosso arroz de 
todos os dias? A conta 
em casa é pra mais de 
200% de aumento em 
muitos produtos nos 
últimos dois anos. 

Na hora de botar a 
panela no fogo, vem o 
drama do preço do gás. 
Em alguns lugares do 
País, o botijão custa 
R$150,00 ou mais. Os 
preços dos combustíveis 
sobem e empurram 
todos os outros para 
cima. Tá dureza!

DISPARADA 
NAS BOMBAS
O Brasil é 
autossuficiente em 
petróleo. O custo de 
produção é em real, mas 
o preço é internacional e 
segue o dólar. O X da 
questão é a política de 
preços. Bolsonaro é 
quem manda na 
Petrobras, mas não tem 
coragem de mudar a 
sua política de preços. 
Por quê? O governo 
cuida muito bem dos 
acionistas e dos donos 
do dinheiro, mas cuida 
muito mal do povo.

COM O LULA 
(Quando o petróleo
chegou a 140 dólares)

A gasolina aumentou 7,2%
Março de 2008: R$ 2,49
Março de 2011: R$ 2,67

COM O BOLSONARO 
(Quando o petróleo
chegou a 120 dólares)

A gasolina aumentou 68%
Março de 2019: R$ 4,30
Junho de 2022: R$ 7,22

TÁ TUDO MUITO CARO!
O POVO É QUEM SENTE!
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RECEITAS INFALÍVEIS PARA O BRASIL SAIR DESSA!
A urna está logo ali. O futuro do PaísÉ VOCÊ QUEM DECIDE!

Recuperar o poder de compra do seu dinheiro e combater a miséria e a pobreza são as 
respostas necessárias para o povo voltar a ter futuro e o Brasil, a sorrir! Muita gente perdeu 
o emprego e outros tantos só conseguem trabalhos precários ou temporários.  As sagradas 
três refeições diárias que os ex-presidentes Lula e Dilma garantiram a todos e todas 
precisam voltar. Urgentemente. As receitas para isso existem. Você pode transformar essa 
situação. Participe e seja a mudança política que você quer pro Brasil

ITENS QUENÃOENTRAM NO 
CARDÁPIO DA DEMOCRACIA

ATITUDES INCRÍVEIS E A CUSTO ZERO:

QUEM SABE FAZ A HORA!
Vamos juntos e juntas construir
um Brasil melhor para todos e todas!

PARTICIPE!
Vem de ZAP.
11 3243-1301

Esse discurso de 
Bolsonaro de que 
não consegue 
governar por culpa 
dos outros não cola 
mais. Quem foi 
eleito precisa 
assumir as suas 
responsabilidades e 
fazer a coisa certa!

A CULPA É
DOS OUTROS

Quem faz do 
ódio seu modo 
de vida não 
merece crédito.

ÓDIO

Elas só querem manipular você. 
Cheque as 

informações, 
desconfie de 
notícias que 

parecem 
bombásticas. VOTO

CONSCIENTE
R$0,00

Pesquise: vote em 
quem está do lado do 
povo, não se deixe 
enganar. Quem já 
votou contra os 
trabalhadores não 
merece confiança.

ESPALHAR
A VERDADE
R$0,00

Denuncie as mentiras
de Bolsonaro e 
espalhe a verdade.
verdadenarede.com.br

DIÁLOGO
R$0,00

Converse com seus 
amigos e familiares 
sobre a situação 
atual. Pense sobre 
como virar esse jogo.

ESPERANÇA
R$0,00

A esperança nos move, nos 
ajuda a seguir. Há luz no 
fim do túnel, há como 
mudar o jogo!
Vamos encher o nosso 
coração de fé e amizade 
até que possamos 
comemorar juntos(as).

PARTICIPAÇÃO
R$0,00

Comitês Populares de Luta 
estão sendo formados em 
todo o País. Junte-se a 
uma turma em sua cidade. 
Participe. Uma pequena 
ação pode valer muito.
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