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Mais uma reforma 
trabalhista sugerida

  O mês de novembro se aproxima do final com o governo federal 

insistindo em um projeto que amplia ainda mais a legislação trabalhista 

brasileira. A iniciativa de pressionar o Congresso Nacional e fazer novas 

mudanças tem por base as mesmas promessas das reformas anteriores, de que a 

reforma geraria novos empregos.  Lideranças sindicais garantem que não passa 

por reformas trabalhistas a geração de empregos no Brasil. No entendimento 

deles falta sim capacidade dos governos criarem programas com políticas 

públicas capazes de desenvolverem o país, e por consequência gerarem 

empregos formais. Lideranças lembram que a informalidade tira possibilidade 

das pessoas se aposentarem mais adiante, depois de terem contribuído com sua 

força de trabalho para o desenvolvimento do Brasil. Entre as mudanças 

sugeridas esta vez esta a Fundo de Garantia por Tempo de Serviços. 
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Sindicato dos Comerciários e 
Sindilojas fecham Convenção Coletiva 
2021/2022

Está assinada a Convenção Coletiva da categoria comerciária, com 

validade até 30 de abril de 2022. Mais uma vez prevaleceu o bom senso dos 

representantes da categoria patronal, bem como da entidade que representa a 

classe dos trabalhadores comerciários. Conforme a Convenção Coletiva o piso 

salarial mínimo dos comerciários, retroativo a maio deste ano, ficou em R$1.402,00. 

Em outro ponto do documento assinado consta que a partir de novembro, também 

deste ano de 2021, o valor do piso da categoria comerciária passará para R$ 

1.456,00. Foi definido ainda que aqueles trabalhadores que recebem valor acima do 

piso da categoria tem reajuste retroativo a maio deste ano no índice de 3,72% e 

com um novo reajuste para novembro de 3,72% novamente. A Convenção Coletiva 

assegurou ainda o vale alimentação à categoria comerciária. O documento foi 

assinado na semana que se encerrou pelo presidente do Sindicato dos 

Comerciários, Ivomar de Andrade e do Sindilojas, Adel Tamimi. O documento foi 

assinado em 13 de outubro.
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A importância do 13º salário que 
movimenta bilhões todos os anos

Os movimentos sindicais permanecem firmes em defesa dos contratos de 

trabalho obedecerem a formalidade da carteira profissional. Por outro lado, o País 

vem registrando um avanço considerável na informalidade onde o trabalhador, por 

não ter sua carteira assinada, acaba não recebendo o 13º salário. Para se ter uma 

ideia este ano somente no Rio Grande do Sul o 13º salário irá injetar cerca de 13 

bilhões na economia. No Brasil o valor corresponde a mais de R$ 232 bilhões. Uma 

vez havendo incentivo à informalidade perde o trabalhador e a economia que deixa 

de ter este valor circulando, pois os trabalhadores juntamente com os aposentados 

são consumidores. O presidente do Sindicato dos Comerciários, Ivomar de Andrade 

lembra que a remuneração, bem como o 13º salário, que o trabalhador recebe 

retorna para o caixa dos empregadores através do consumo. Por outro lado, o 

governo também acaba ganhando pois todo o dinheiro transformado em consumo 

gera impostos e lucro para o empregador. 
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Governo admite aumento da inflação

    Antes mesmo do final da primeira quinzena de outubro o ministro da 

Economia, Paulo Guedes admitia um aumento nos índices inflacionários acima do 

previsto. O ano de 2021 havia se iniciado com uma projeção de crescimento de 

5,5% do Produto Interno Bruto, mas de acordo com o ministro o problema acabou 

sendo a inflação acima do crescimento. Falando sobre os valores dos alimentos 

lembrou que, era fato ocorrido em todo o mundo e que no Brasil o aumento dos 

alimentos e da energia representam metade das taxas brasileiras. Com a 

aproximação do final de ano as projeções de números melhores ficaram para 

2022. Quando somados os últimos 12 meses o Brasil já contabiliza uma inflação 

de 10,25%, valor que já supera os dois dígitos. Inicialmente o Banco Central 

previa que o Brasil teria uma inflação total de 2021 na casa dos 3,7%. Faltando 

pouco mais de dois meses para o final de 2021 tudo indica que teremos este ano 

inflação acima dos 2 dígitos, ou seja bem maior do que a prevista. 
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Contratos temporários em alta

A Associação Brasileira de Trabalho Temporário divulgou na segunda 

semana de novembro uma pesquisa sobre o número de brasileiros contratados de 

forma temporária.  Conforme os dados entre janeiro e outubro de 2021 os contratos 

temporários atingiram o número de 1,77 milhão. No mesmo período do ano 

anterior foram desligados do trabalho 1,34 milhão de brasileiros. Já em 2019 os 

contratos temporários foram de 917,3 milhão. A projeção apontava para bons 

números de temporários até o final do ano. A modalidade ajuda trabalhadores a 

mostrarem suas potencialidades de vendas, principalmente, na área do comércio, 

um dos setores que mais contrata em períodos de final de ano. Outro pronto 

considerado positivo foi a vacinação que devolveu as ruas um publico consumidor 

mais seguro e que voltou a comprar. 



O lucro dos bancos de R$ 62 bilhões

Se de um lado o provo brasileiro sofre para sobreviver, do outro lado 

banqueiros comemoram lucros estratosféricos durante o primeiro semestre do 

ano de 2021. Com o desemprego, com fome e a miséria, é que mais da metade da 

população brasileira tem sobrevivido nos últimos tempos. Apenas um pequeno 

grupo de pessoas, formado por banqueiros, vive momentos de euforia com seus 

lucros financeiros, muitas vezes às custas do suor dos menos favorecidos. O 

resultado positivo para os bancos no Brasil totalizou R$ 62 bilhões entre primeiro 

de janeiro a 30 de junho de 2021. Não há registro de setor mais lucrativo do que o 

bancário no Brasil. Para um trabalhador comum, que recebe seu salário a cada 30 

dias de muito suor, fica impossível quantificar o que representam bilhões de reais 

na conta de pouca gente. Quando falamos em ano completo o lucro dos bancos, 

por exemplo, em 2019 ficou em R$ 119 bilhões. Em 2020 houve registro de uma 

redução, mas mesmo assim os banqueiros colocaram no bolso quase R$ 90 

bilhões. 
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Cai a renda média dos brasileiros

O ano se encerra com mais uma notícia negativa para os brasileiros, 

que viram sua renda média cair, se tornando a menor desde o ano de 2012. De 

acordo com dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios Contínua a alta da inflação representou perdas consideráveis no 

bolso do povo brasileiro, principalmente o de renda mais baixa, ou seja, a corda 

rebentou do lado mais fracos, prejudicando mais a classe pobre. Pelo menos há 

um ponto positivo, pois indicadores apontam para uma retomada gradual na 

empregabilidade. O Brasil deve encerra 2021 com mais de 12 milhões de pessoas 

desempregadas, número ainda preocupante, pois os números representam 

milhares de famílias brasileiras sem renda, vivendo abaixo da linha da pobreza. 

Nunca esquecendo que são outros mais de 40 milhões de brasileiros no mercado 

informal de trabalho, ou seja, estão desassistidos do FGTS, férias remuneradas, 

13º salário e sem a contribuição a previdência social, fato que exclui o 

trabalhador de uma aposentadoria digna no futuro. 
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Preço dos combustíveis

Os constantes aumentos no preço tem tornado os combustíveis o grande 

vilão dos brasileiros nos últimos tempos.  A gasolina e o diesel acumulam 

aumentos que refletem diretamente na mesa dos brasileiros, pois no Brasil o 

transporte da produção é sobre rodas de Norte a Sul. Sendo a base do transporte de 

cargas, registros de aumento nos combustíveis reflete no valor do frete dos 

alimentos, que por sua vez também são reajustados. Quem acaba pagando a conta é 

o consumidor. Com o preço dos alimentos nas alturas quem sofre é o assalariado, 

que vê seu poder de compra cada dia mais apertado. Os reajustes dos combustíveis 

elevam os valores dos produtos da cesta básica como, por exemplo, carne, ovos, 

azeite, feijão, arroz, batatinha, farinha, açúcar, café, leite e outros, como o gás de 

cozinha. De janeiro deste ano a outubro (2021) a gasolina chegou a acumular 

reajuste superior a 35% nas bombas e o diesel teve variação acumulada acima dos 

30% no mesmo período. Em algumas cidades o litro da gasolina foi vendido por 

mais de R$ 7,00 e o diesel a quase R% 5,00 o litro.
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COVID 19 assombra o mundo 
chegando em outubro com quase 
5 milhões de mortes

    A doença notificada em dezembro de 2019 já acumula mais de 4,8 

milhões de mortes pelo mundo. O dado revelado nos primeiros dias da 

segunda quinzena do mês de outubro deste ano (2021) aponta para exatos 

4.891.684 óbitos provocados pelo Covid 19 no mundo. Na data o Brasil já 

havia registrado acima de 603 mil mortes pela doença. A mais do que o Brasil 

apenas Estados Unidos da América, com 724 mil mortes. A Índia é outro País 

que aponta um grande número de vítimas 452 mil mortes. Além das graves 

consequências a saúde o vírus também causou problemas nas economias, o 

Brasil foi um dos mais atingidos, com queda no número de vagas de trabalho 

formal. Setores como comércio e prestação de serviços acabaram sendo 

atingidos em grande escala. 
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