
Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego 
e Renda, que permitiu redução 
de jornada de trabalho e sa-
lário nos percentuais de 25%, 
50% ou 70%, terminou nesta 
quarta-feira (25/8). O pro-
grama, criado durante a pan-
demia do coronavírus, atacou 
os direitos dos trabalhadores 
que foram os principais preju-
dicados com a medida. 

O programa não será pror-
rogado. A Câmara dos Depu-
tados aprovou semana pas-

sada o texto substitutivo da 
Medida Provisória, que per-
mitia a redução de salário e 
jornada, mas não foi analisado 
ainda pelo Senado. Portanto, 
não poderá continuar sem o 
aval do Congresso.

Confira como ficará os 
direitos e salários, conforme 
reportagem do UOL:

Se o programa acaba 
hoje, meu salário já volta 
ao normal?

Não. Há um prazo de dois 
dias de “transição” para a 
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volta dos contratos normais. 
Isso significa que a partir de 
sábado as jornadas antigas e 
os salários antigos passam 
a valer novamente. Quinta e 
sexta devem ser pagos ainda 
com os valores da redução.

Eu preciso fazer alguma 
coisa para ter meu salário 
de volta?

Não. Assim como foi no 
começo da redução da jorna-
da e do salário, a empresa é 

responsável por tomar conta 
dessa situação.

Eu tenho estabilidade no 
emprego?

Sim. O fim do programa 
do governo garante estabi-
lidade com a mesma quan-
tidade de dias em que você 
ficou com jornada e salário 
reduzidos.

Na dúvida sobre seus di-
reitos, procure o Sindicato. 
Juntos somos mais fortes! 

No Brasil, o número de 
pessoas que vivem na pobreza 
passou de 25,2% no primeiro 
trimestre de 2019 para 29,5% 
em janeiro de 2021, aponta es-

tudo realizado pelo economis-
ta Daniel Duque, do Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV 
Ibre). Ele teve como base da-

POBREZA AUMENTA DURANTE 
O GOVERNO BOLSONARO
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dos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

O estudo revela aumento 
da população pobre em 24 das 
27 unidades da federação no 
Brasil entre o início do governo 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
em 2019, e janeiro de 2021. O 
maior avanço da pobreza foi 
verificada no Distrito Federal, 
onde o índice passou de 12,9% 
para 20,8% – um aumento de 
7,9 pontos.

Outro dado aponta que os 
rendimentos recebidos por 
72% das famílias brasileiras 
são insuficientes para arcar 
com as despesas mensais, 
conforme Pesquisa de Orça-
mentos Familiares (POF) do 
IBGE. 

De acordo com o IBGE, 
a insuficiência mencionada 
envolve o poder de arcar com 
bens essenciais para a sobre-
vivência, tais como alimenta-
ção e habitação, ou para cesta 
de itens não essenciais mais 
desejados, como itens de lazer.

Segundo a pesquisa, os 
40% com menores rendimen-
tos mensais relataram mais 
insatisfação com a renda do 
que os 10% com maiores ga-
nhos. “Para o grupo de menor 
rendimento da distribuição, o 
baixo grau de satisfação com 
a renda familiar pode indicar 
que há necessidades básicas 
insatisfeitas, como alimen-
tação e habitação adequada”, 
avalia a POF.
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SAIBA MAIS SOBRE A 
CONVENÇÃO COLETIVA!

É fundamental conhecer 
os próprios direitos e saber 
de onde vieram nossas con-
quistas para barrar os abusos 
dos patrões e seguir lutando.

Por isso, o sindicato de-
cidiu realizar uma série de 
vídeos sobre a Convenção 
Coletiva de Trabalho, tanto 
da categoria química quanto 
farmacêutica. É muito im-
portante que todas as tra-
balhadoras e trabalhadores 
acompanharem!

Divulgue entre seus cole-
gas de trabalho! Serão diver-
sos temas superimportantes. 
Compartilhar informação é 
essencial para a luta e mo-
bilização.

Juntos somos mais fortes! 

Acompanhe a série:

 

https://www.facebook.com/667203819960543/posts/4881289848551898/
https://www.instagram.com/reel/CTAkXp9n-pk/?utm_medium=copy_link

