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É HORA DE CUIDAR DOS SALÁRIOS

O SINDICATO E
O IMPOSTO SINDICAL

Atuação dos sindicatos diante da pandemia protegeu a saúde do trabalhador, e seus
familiares, garantiu o emprego e colaborou para as empresas enfrentarem a crise.
Agora é o momento dos trabalhadores recuperarem as perdas do período
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E já a partir deste momento se iniciaram as discussões de como se daria o retorno às atividades. Novamente, sindicatos de classe e entidade patronal uniram esforços e lançaram, no dia 1o de abril, um documento com
medidas para preservar a saúde dos trabalhadores no retorCom a reforma trabalhista, a precarização do trabano das
atividades.
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Orientações como medir a temperatura dos trabalhadores, disponibilizar álcool gel, evitar aglomerações nos
espaços comuns como refeitórios e manter os ambientes
higienizados eram alguns dos itens deste segundo documento.

Tudo isso originou a Convenção Coletiva de Trabalho Emergencial

contrato de trabalho por tempo determinado, a redução da
jornada laboral e do salário, além do uso do banco de horas.
Em abril, no auge das restrições econômicas por causa
da pandemia e com diversas incertezas, entendíamos que o
objetivo principal era a garantia do emprego, pois não era
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categoria. Já falamos antes e repetimos: daqui para frente nosso
lema tem que ser “UM POR TODOS E TODOS POR UM”!
Quanto mais organizados e unidos, mais força teremos para a
manutenção do que já conquistamos.

As Convenções Coletivas de Trabalho Emergencial abrangem
cerca de 400 municípios gaúchos e 10 mil empresas,
protegendo mais de 100 mil trabalhadores metalúrgicos do RS

JUNTOS VAMOS VENCER O VÍRUS
E RECUPERAR AS PERDAS
Momento de repor as perdas dos trabalhadores
Reajuste salarial dos metalúrgicos da CUT-RS será debatido em novembro
As cláusulas mais importantes da CCT e
sempre motivo de negociações mais longas
são as econômicas, que garantem o reajuste
da categoria. Este ano, o debate será realizado em novembro, pois entendemos que o
reajuste salarial da categoria é imprescindível, porém sabíamos que essa negociação
era inviável no mês de abril, devido à pandemia.
O reajuste e o reconhecimento do piso
salarial é uma luta constante de muitas categorias no país, já que não existe lei salarial que garanta reposição automática das
perdas inflacionárias. Logo, a constante
negociação dos sindicatos neste aspecto é
a garantia de ganhos econômicos aos trabalhadores de sua base.

Como informamos, desde o começo da
pandemia e das medidas para combater o
coronavírus, as entidades filiadas à FTM-RS trabalharam para proteger os metalúrgicos. E apesar de todas as inseguranças e
preocupações oriundas da conjuntura, sanitária e econômica, os trabalhadores fizeram
o sacrifício através de redução de jornada e
de salário ou da suspensão de contrato.
Agora é o momento das entidades patronais reconhecerem a importância dos trabalhadores e reporem todas as perdas que a
categoria sofreu no último período, com um
reajuste digno. A valorização salarial neste momento é fundamental, não só para os
metalúrgicos, mas para aquecer a economia
gaúcha.

Máquinas
agrícolas

A FTM-RS e os sindicatos de trabalhadores
procuraram a entidade
patronal de máquinas
agrícolas com o
objetivo de antecipar
a mesa de negociação
para o mês de agosto.
Porém, a patronal
não concordou. Com
isso, a negociação
também será realizada
em novembro.

É possível falar de reajuste neste momento?

Sim. Por mais irreal que possa nanceiro está melhorando. Prova disso segundo trimestre em setembro, esse

parecer, os dados eonômicos apontam que há um melhora no cenário
da economia brasileira e projeções
otimistas para o próximo período.
Os últimos informativos do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) e o
Boletim Focus, do Banco Central, que
é elaborado a partir da pesquisa das expectativas do mercado, apontam que
a estimativa em relação ao cenário fi-

é que a projeção da queda do Produto
Interno Bruto (PIB) vem apresentando
uma diminuição a cada mês.
O PIB de junho teve um crescimento de 4,89% comparado ao mês
de maio de 2020. No mesmo mês, a
produção industrial do Brasil cresceu 8,9% referente ao mês anterior,
maio. Apesar do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) só
divulgar os dados oficiais do PIB do

crescimento em junho reforça que as
projeções estão otimistas. E o mais
importante, a economia está voltando
para cenários melhores.
Diante disso, é sim o momento de
negociarmos reajustes e perdas inflacionárias. Os trabalhadores foram
verdadeiros colaboradores das empresas, agora é a hora dos empresários colaborarem com os o trabalhadores.
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