
Com muita pressão e ar-
ticulação, as trabalhadoras e 
trabalhadores venceram mais 
uma batalha. O Senado rejei-
tou, por 47 votos a 27, a Medida 
Provisória (MP) 1045, do go-
verno Bolsonaro, que impunha 
uma reforma trabalhista que 
retirava direitos de emprega-
dos com carteira assinada. 

A votação, realizada na 
quarta-feira à noite, represen-
ta uma derrota para Bolso-
naro, que desde que assumiu 
só cria medidas para atacar 
os direitos da classe traba-
lhadora. A MP estava entre 
as prioridades da agenda do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

“A derrota desta nefasta 
artimanha do governo resulta 
da organização das entidades 
sindicais, da unidade das cen-
trais sindicais, da persistência 
dos sindicatos, federações, 
confederações, que não pou-
param esforços em buscar um 
diálogo com o Senado e expor 
rapidamente os prejuízos so-
ciais e econômicos contem-
plados na medida”, diz nota 
das centrais sindicais.

Na prática, significava a re-
tirada de direitos e conquistas 
elementares existentes há dé-
cadas na legislação trabalhis-
ta. Juntos somos mais fortes! 
Vamos continuar na luta pelos 
direitos de todos e todas. 
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VITÓRIA DAS 
TRABALHADORAS E 
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DESEMPREGO GERA 
OCUPAÇÃO INFORMAL

A soma de trabalhadores in-
formais no Brasil chegou a 35,6 
milhões de pessoas no segun-
do trimestre, segundo dados 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). São 4,8 
milhões de pessoas a mais que 
há um ano (30,8 milhões).

O grupo inclui quem não 
tem carteira assinada (em-
pregados do setor privado ou 
trabalhadores domésticos), não 
tem CNPJ (empregadores ou 
empregados por conta própria) 
e trabalhadores sem remune-
ração. A taxa de informalidade 
foi de 40,6% da população ocu-
pada no período. No trimestre 
anterior, havia sido de 39,6% e, 
no mesmo trimestre de 2020, 
de 36,9%.

“De novo, pouco a come-
morar no mercado de traba-
lho”, afirma Vitor Hugo Tonin, 

economista e assessor do 
Químicos Unificados. A redu-
ção da taxa de desemprego de 
14,7% para 14,1% embora reflita 
um aumento significativo da 
ocupação de 2,5% se dá com 
o concomitante aumento da 
participação da população na 
força de trabalho, mantendo o 
número absoluto de desem-
pregados praticamente estável. 

Ou seja, a população em 
idade de trabalhar está saindo 
do desalento e tentando vol-
tar ao mercado de trabalho. O 
crescimento da ocupação ga-
nha dimensões muito negati-
vas quando analisada na sua 
composição. Assim, por exem-
plo, no aumento da população 
ocupada (2,5%) o grande cres-
cimento é do contingente de 
subocupados por insuficiência 
de horas trabalhadas (7,3%). 
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FIQUE LIGADO NA CCT!

Acompanhe mais um vídeo 
sobre a Convenção Coletiva das 
categorias química e farma-
cêutica. Você sabia que a nos-
sa CCT prevê que o adicional 
noturno é de 40% em relação 

à hora diurna? ASSISTA  AO 
VÍDEO e entenda sobre essa 
cláusula da Convenção Coletiva. 

Para quem trabalha entre as 
10 horas da noite e 5 da manhã 
do dia seguinte, tem direito ao 
adicional noturno.

Lembrando que se houver 
condição mais favorável na em-
presa em que você trabalha, ela 
é que vale!

Se ficou com alguma dú-
vida, entre em contato com o 
Sindicato!

Acompanhe a nossa série 
de vídeos sobre a convenção 
coletiva pelas redes sociais

@quimicos.unificados

@quimicosunificados

https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/adicional-noturno-qu%C3%ADmico-e-farmac%C3%AAutico/907585470109922/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/adicional-noturno-qu%C3%ADmico-e-farmac%C3%AAutico/907585470109922/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/quimicos.unificados/
https://www.instagram.com/quimicosunificados/

