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Pagando mais impostos

O final de maio deste ano registrou número interessante para os 

cofres do governo.  O impostômetro instalado na cidade de São Paulo 

registrou no dia 19 de maio a marca de R$ 1 trilhão em arrecadações em 

tributos por parte dos governos federal, estaduais e municipais. Integram 

o bolo arrecado pela União, Estados e Municípios, taxas, contribuições, 

juros, multas, correções monetárias, impostos. No ano passado o medidor 

de arrecadação registrou o valor de R$ 1 trilhão no dia 24 de maio, ou seja, 

este ano os governos arrecadaram mais em menos tempo. Confirmada a 

tendência este ano os brasileiros deverão pagar mais tributos do que 

pagaram no ano passado. É o povo pagando a conta pela incompetência 

dos governos, bem como pelo excesso de gastos na manutenção das 

máquinas públicas. 
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Pandemia afeta renda do trabalhador

Além dos sérios problemas ocasionados pelo Covid 19 a saúde, os 

trabalhadores também se deparam com a outra triste realidade. A renda fruto do 

seu trabalho foi impactada diretamente pela pandemia. Dados mostraram que no 

final da metade deste ano os trabalhadores já acumulavam uma queda de renda 

superior a 11%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas desde a primeira 

pesquisa realizada em 2012, o primeiro trimestre de 2021 foi o que apresentou a 

menor valor médio da renda dos trabalhadores brasileiros. O ganho ficou em R$ 

995,00 mensais, abaixo inclusive do salário mínimo nacional, de R$ 1.100,00. 

Cai consumo das classes C e D

O baixo poder de compra em função da elevação dos preços dos principais 

itens de consumo das famílias brasileiras é mais um dos levantamentos que 

mostram a triste realidade do país nestes tempos de crise. De acordo com dados 

computados pela Pesquisa de Hábitos de Consumo das Classes C e D da 

Superdigital /Santander , estas duas classes da sociedade tiveram redução no 

consumo, no começo do ano que variaram em índice negativo de 4% a 28%. No Rio 

Grande do Sul o consumo, por exemplo, no mês de abril reduziu em média 13% nas 

classes C e D. O estado ficou apenas atrás do Rio de Janeiro que computou redução 

de consumo em mais de 25%. Importante ressaltar que o consumidor está 

descrente na retomada do consumo. 
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Assinado acordo coletivo com 
Supermercado Leal de Soledade

Junho se encerrou com a assinatura do Acordo Coletivo com o 

Supermercado Leal Center, da cidade de Soledade. A assinatura do acordo 

aconteceu na sede do Sindicato dos Comerciários, em Carazinho, com a presença 

do presidente da entidade, Ivomar de Andrade, da vice-presidente, Ivanete 

Teloken e do proprietário do supermercado, Jakson Luiz Borges de Moraes. O 

acordo coletivo de trabalho tem vigência entre os dias 01 de maio de 2021 e 30 de 

abril de 2023, quando haverá novo acordo. Ficou estabelecido um reajuste salarial 

de 7,60% a ser aplicado sobre o salário percebido em primeiro de maio de 2020, 

após reajuste previsto no acordo anterior 2020/2021. Os empregados contratados 

após 01 de maio de 2020 tem direito a receber o reajuste proporcional ao seu 

tempo de serviço ou infração superior a 15 dias.  


     Pelo acerto também ficou estabelecido que os salários e piso dos 

empregados em geral no supermercado, após terem sido majorados nos termos 

das cláusulas 1 e 2, serão reajustados no mês de maio de 2022 e maio de 2023 a 

titulo de antecipação no percentual de 100% da variação acumulada do INPC. O 

piso acordado a partir de 01 de maio de 2021 ficou em R$ 1.435,00 para os 

empregados em geral. Ficou convencionado que todos os empregados do 

supermercado passam a receber uma ajuda alimentação no valor de R$ 239,00 

mensais, inclusive em período de férias e salário maternidade. O trabalhador com 

meio expediente tem auxilio alimentação de R$ 119,50.  Para ter direito a 

integralidade da ajuda alimentação o trabalhador deve cumprir sua jornada 

conforme o contato de trabalho. 
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Os dois principais produtos da 

alimentação dos brasileiros o arroz e o 

feijão acumularam uma média superior 

a 60% no período compreendido entre 

março de 2020 e mesmo mês de 2021. A 

inflação no mesmo período ficou na 

casa dos 6,1% conforme dados 

divulgados pela FGV. O feijão foi 

reajustado na média geral em 69,1% e o 

arroz na casa dos 60,8%. Os produtos 

integram o conhecido –prato feito- 

consumido pelos trabalhadores no dia a 

dia.  Fazem parte do Prato Feito as 

carnes que subiram 13% a de frango e 

27% a de gado.  Os ovos também 

tiveram alta de 10% no período. Há 

ainda aumentos consideráveis, na 

cebola e na batata.  Já o tomate registou 

redução do preço médio em 24%. 

Aumentam os acidentes de trabalho

No final do mês de abril dados do Observatório de Segurança e 

Saúde no Trabalho, apontaram que desde 2012 no Brasil ocorreram mais 

de 21 mil mortes por acidentes de trabalho. As informações foram 

elaboradas pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização 

Internacional do Trabalho. Conforme os números divulgados na pesquisa 

em 2020, ano do início da pandemia do Covid-19, os registros de 

acidentes de trabalho aumentaram 40% , saindo de uma média anual de 

94.353, em 2019, para 132.623 em 2020.  Também foram registrados 

aumentos nas solicitações de Auxílio-doença por estresse, depressão, 

ansiedade e outros transtornos mentais. Dado aponta que para cada 100 

mil vínculos de emprego existe registro de 6 mortes por acidentes de 

trabalho no mercado formal. 
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Preços do feijão e arroz 
nas alturas



O novo salário mínimo 

nacional, a entrar em vigo em 1° de 

janeiro do ano que vem, deve partir 

de R$ 1.147,00. Pelo menos consta 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

encaminhada ao Congresso 

Nacional, pelo governo federal, 

através da sua equipe econômica.


O atual salário mínimo 

nacional é de R$ 1.100,00. As 

primeiras tendências apontam para 

um reajuste próximo dos 4,3%, 

valor previsto para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor. 

O Ministério da Economia justifica 

o reajuste alegando que cada um 

real a mais no valor do salário 

mínimo impacta em R$ 315 

milhões no orçamento da União. 

Aumentam rescisões por óbitos

Outro índice preocupante registrado nestes primeiros meses do 

ano de 2021 está relacionado ao aumento das rescisões de contratos por 

mortes de trabalhadores. No começo da segunda quinzena de maio dados 

fornecidos pelo Dieese apontaram que a soma das rescisões por morte 

aumentaram 71,6% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o 

mesmo período do ano passado. Os contratos rescindidos por óbitos 

subiram de 13,2 mil (1º trimestre 2020) para 22,6 mil (1º trimestre 2021). 

Um dos fatores para este aumento foi à pandemia, com a morte de 

trabalhadores que contraíram o vírus do COVID-19.
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prevê salário mínimo 
de 2022 em R$ 1.147,00



Concessão de benefícios do INSS fica 
mais rápida a partir desta quinta
Novos prazos são fruto de acordo entre a instituição, o MPF e a DP

Publicado Por Agência Brasil - Brasília •  Foto de Marcello Casal Jr

A partir desta quinta-feira (10) começam a valer os novos prazos para 
concessão de benefícios do INSS. As novas datas foram fruto de acordo da 
instituição e de outros órgãos do governo federal com o Ministério Público 
Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU). De acordo com o presidente 
do INSS, Leonardo Rolim, o acordo firmado vai ao encontro das ações que a 
instituição já vem adotando desde 2020 para reduzir o tempo de espera do 
segurado. “Contratamos servidores temporários; ampliamos as equipes de análise 
em 22%; ampliamos o número de benefícios concedidos de forma automatizada; 
realizamos mutirões para os benefícios mais solicitados, como auxílio-
maternidade e pensão por morte, entre outras ações”, afirma.

Confira a seguir os novos prazos:

Benefício assistencial à pessoa com deficiência


Benefício assistencial ao idoso


Aposentadorias, salvo por invalidez


Aposentadoria por invalidez comum e acidentária


Salário maternidade


Pensão por morte


Auxílio reclusão

90 dias


90 dias


90 dias


45 dias


30 dias


60 dias


60 dias
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Caso os prazos não sejam cumpridos, haverá o pagamento de juros de mora ao segurado, e o 
pedido será encaminhado para a Central Unificada para o Cumprimento Emergencial que terá um 
prazo de dez dias para a conclusão da análise.



Fechado acordo com 
supermercados Coqueiros, 
Economia e Casa do Pão

Já foi assinado o acordo coletivo de trabalho com os supermercados, 

Economia, Casa do Pão e Coqueiros de Carazinho. O acordo tem sua vigência entre 

os dias 1º de maio de 2021 e 30 de abril de 2023. Ficou definido um reajuste salarial 

de 7,60% aos trabalhadores a ser aplicado sobre os salários recebidos em maio de 

2020, após reajuste previsto no Acordo Coletivo 2020/2021. Também ficou acertado 

que o reajuste é proporcional, aos trabalhadores admitidos após 01 de maio de 

2020. Outro ponto positivo do acordo é que no mês de maio de 2022 e maio de 2023 

os salários serão reajustados em 100% da variação acumulada do INPC como forma 

de antecipação.  Ficou instituído como piso básico para empregados em geral dos 

supermercados o valor de R$ 1.506,00 e operadores de supermercados, 

empacotadores e jovem aprendiz um valor de R$ 1.458,00. Já para os 

empacotadores e jovens aprendizes menores de 18 anos tem piso mínimo de R$ 

1.125,00. O vale alimentação passou a ser de R$ 388,00 e para quem trabalha meio 

turno R$ 194,00. Faltas serão descontadas do total do auxilio alimentação. Os 

valores devem ser aplicados a partir de maio de 2021. 
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Reunião discute vacinação em Chapada

Lideranças ligadas ao Sindicato dos Comerciários, Cooperativa dos 

Agricultores de Chapada e Supermercados Rambo e Weber estiveram reunidas com 

representantes do poder Executivo do município, na manhã de quinta-feira, 17 de 

junho. O assunto principal foi à inclusão dos trabalhadores do comércio e 

supermercados na escala prioritária de vacinação contra o Covid-19. “Levamos ao 

prefeito uma solicitação, claro dentro das possibilidades legais, para que a 

Secretaria Municipal de Saúde de Chapada estude a possibilidade de vacinação dos 

trabalhadores que estão mais expostos ao vírus pela função profissional que 

desempenham em setores como caixas e atendimento geral ao público 

consumidor”, explicou o presidente do Sindicato, Ivomar de Andrade. 


    O prefeito Gelson Scherer destacou ser importante a reunião em pauta, 

deixando clara a preocupação do município em vacinar a população. “Seguimos as 

regras do Plano Nacional de Imunização. Já vacinamos mais de 40% da nossa 

demanda. Na medida do possível, e dentro do que for legal, poderemos sim dar 

atenção especial aos trabalhadores do comércio que estão na linha de frente em 

seus trabalhos”, ponderou o prefeito. A secretária da Saúde, Odete Guareski, 

também destacou os números relacionados a imunização no município, com cerca 

de 10 mil habitantes. “Se vacinarmos maios 30% teremos atingido a marca 

importante dos 70% de imunizados com a primeira dose da vacina”, disse ela. Por 

parte do município participaram ainda da reunião o secretário de Administração, 

Paulo Campana e o assessor jurídico Fernando Rigodanzo. O presidente da Coagril, 

Dercio Sturmer, também apontou como importante imunizar os trabalhadores que 

estão diariamente em contato com pessoas que buscam os serviços prestados pela 

empresa. Participou ainda da reunião pela Coagril a coordenadora administrativa 

de pessoal, Queila Mossmann Rockenbach. Representou o supermercado Claudete 

Inês Rambo Weber. 
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Bancos acumulam lucro de 
bilhões

 No comecinho do mês de maio os quatro principais bancos privados no 

Brasil, Itaú, Unibanco, Santander e Bradesco apresentaram o lucro obtido no 

primeiro trimestre do ano. O ganho das quatro instituições bancárias foi nada 

menos do que R$ 16,9 bilhões, isto em apenas três meses, superando períodos de 

2019 e 2020. Vejam a cifra de bilhões em lucros se dá meses depois do início da 

pandemia, ou seja, de um lado milhões de brasileiros perdendo emprego e 

passando fome,  enquanto do outro lado quatro bancos privados ganham bilhões de 

reais a serem distribuídos a seus donos. 
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