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CAMPANHA SALARIAL 2017

ASSEMBLEIA GERAL:
VOTAÇÃO DO RESULTADO DA
NEGOCIAÇÃO SALARIAL
Todos os companheiros trabalhadores estão convocados para participar da
Assembleia Geral na próxima quarta-feira (dia 22 de fevereiro). Na Assembleia
vamos votar o resultado de nossa negociação salarial de 2017.
Com o agravamento das crises econômica, política e social do Brasil, nossa
negociação coletiva está sendo bastante difícil. Os patrões querem negociar
apenas um reajuste abaixo da inflação e, além disso, dividir o pagamento em
duas vezes. Para piorar ainda mais, os patrões estão se valendo do crescimento
avassalador do número de desempregados do país, ameaçando com mais cortes
de postos de trabalho. Diante desse cenário sombrio, precisamos lutar contra
o desemprego crescente e também temos que, pelo menos, manter o poder de
compra de nossos salários.
Por tudo isso, estabelecemos um compromisso com os trabalhadores de conseguir,
no mínimo, a recomposição total da inflação.
NÃO ACEITAMOS REAJUSTE MENOR QUE A INFLAÇÃO!

ASSEMBLEIA GERAL
Dia: 22 de fevereiro (quarta-feira)
Hora: 19 horas (segunda chamada)
Local: Salão Paroquial da Igreja da Vila Feliz
Endereço: Rua José Zaleski, 159 - Capão Raso
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INFLAÇÃO DO PERÍODO DA DATA
BASE AINDA NÃO ESTÁ FECHADA
Como todos sabem, nossa data base
é sempre em primeiro de março.
Nosso parâmetro principal é o índice
de inflação (INPC) dos 12 meses
anteriores.
Para a negociação de 2017, temos que
calcular a inflação acumulada entre
março de 2016 e fevereiro de 2017.
Como o índice do INPC de fevereiro de
2017 só deve ser divulgado na primeira
quinzena de março, ainda não temos o
índice total. Até agora, em 11 meses, o
índice acumulado está em 4,44%.

Mês
Março 2016
Abril 2016
Maio 2016
Junho 2016
Julho 2016
Agosto 2016
Setembro 2016
Outubro 2016
Novembro 2016
Dezembro 2016
Janeiro 2017
Fevereiro 2017
TOTAL ACUMULADO

Índice INPC
0,44
0,64
0,98
0,47
0,64
0,31
0,08
0,17
0,07
0,14
0,42
Ainda não divulgado
4,44

RENDA DIMINUI E DESEMPREGO
DISPARA EM TODO O PAÍS
A crise econômica tem afetado a classe
trabalhadora de todo o país, principalmente em
dois aspectos: a queda da renda e o aumento do
desemprego.
A renda tem caído porque as negociações
coletivas têm sido cada vez mais difíceis. Para se
ter uma ideia, em 2016, 7 em cada 10 sindicatos
tiveram reajustes abaixo da inflação. E as
perspectivas para 2017 não são melhores.
Além da queda da renda, o desemprego
subiu a níveis estratosféricos. Em 2016, a
taxa de desemprego alcançou os dois dígitos
pela primeira vez em muito tempo, fechando
dezembro em 12%, o que significa, pelo menos,
12 milhões de pessoas desempregadas no país.
Isso sem contar os trabalhadores do mercado
informal e os que desistiram de procurar
emprego.
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