
Terceiras: Sindicato na luta pelo
abono de final de ano e pela

valorização dos trabalhadores

TERCEIRAS CONSÓRCIO MODULAR

Os aumentos nos índices da infla-
ção prejudicam as finanças do tra-
balhador brasileiro, que tem visto o
preço de diversos itens essenciais
subir de forma estratosférica.
Diante disso, o governo federal terá
de reajustar o salário mínimo 2022
como forma de garantir o poder de
compra do brasileiro. E o novo valor
previsto deverá entrar em vigor a
partir de janeiro de 2022, como
aponta a previsão divulgada pela
Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Economia.
Os reajustes do salário mínimo são
estabelecidos conforme o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), que ditam os níveis
de inflação no país.
A princípio, o governo federal pro-
jetava que a inflação em 2021 fosse
atingir o patamar de 6,2%. No en-
tanto, agora, a inflação está estima-
da em 8,4%. Dada essa possibilida-
de de aumento da inflação até de-
zembro deste ano, o salário mínimo
2022 pode subir dos atuais R$ 1.100
para R$ 1.192 em 2022.
Se o mínimo for corrigido de acor-
do com a inflação, o aumento para
o próximo ano será maior que o ini-
cial divulgado pelo governo fede-
ral de R$ 1.169,00. E, no caso do
teto do INSS, que também acom-
panha os reajustes do piso nacio-
nal, o valor subirá para R$ 6.973,99.
Lembrando que, como previsto na
Constituição Federal, o reajuste do
salário mínimo deve buscar repor as
perdas da inflação do ano anterior.
E deve ter intuito é assegurar o po-
der de compra do trabalhador, ga-
rantido melhor qualidade de vida.

Após o término das negociações
do abono de final do ano com a
Volks e os módulos, o sindicato
deu início  às negociações com as
terceiras, com o objetivo de garan-
tir uma gratificação como forma de
valorização e reconhecimento à
dedicação dos trabalhadores du-
rante o ano. Veja abaixo o resulta-
do das negociações.

LEADEC
Empresa diz não ao abono de final
de ano. O ano 2021 realmente esta
difícil para os trabalhadores e vai
terminar sem um valor para ajudar
nas despesas de final do ano.

Sabemos que os valores não caem
do céu e muito menos acontecerá
por boa vontade, será um resul-
tado conjunto com os funcionários
da LEADEC.

JSL
A direção da JSL está aguardando
finalizar os valores que está sendo
pago agora no mês de outubro 2021
referente a renovação do acordo
coletivo da empresa. Assim que
possível vai agendar com a direção
do sindicato para falar sobre o
abono do final de ano.
As demais empresas: GIGROUP, MSX,
ENGBRAS, SEMCON, RACING e
M.SHIMIZU também não deram uma
resposta positiva sobre o abono do
final de ano. Assim como também a
Meritor Condo, Maxion Condo e
Suspensys, que ainda não deram
retorno, após a última reunião.
Portanto, é preciso que todos os
trabalhadores das terceiras este-
jam unidos e fortalecendo o seu
sindicato para que as empresas
mudem de ideia e autorizem o
pagamento desse merecido abono.

Reajuste do
salário mínio

dos brasileiros

De acordo com o Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatística
e Estudos Socio econômicos), em
junho deste ano, o valor do salário
mínimo para sustentar uma famí-
lia de no mínimo quatro pessoas
deveria ser de R$ 5.518,79.
Portanto, concluí-se que o valor do
salário mínimo deveria ser 5,02 ve-
zes o salário mínimo atual, que é
de R$ 1.100.

O valor salário mínimo real,
segundo Dieese


