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O brasileiro tem pagado a conta do corte de
direitos e investimentos defendido pelo
governo Bolsonaro e na pandemia causada
pelo novo coronavírus tem sido pior. A renda
dos trabalhadores que não chegaram a
completar o ensino médio caiu até 25%. 

A perda do rendimento até maio tinha sido de
18% na média de todas as
escolaridades.Segundo a Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios) Covid, do
IBGE, a retomada gradual da economia em
junho e julho, resultou no alívio da queda,
alcançando 17% e 13%, respectivamente. 

O levantamento ainda apontou que o auxílio
emergencial de R$ 600,00 ajudou a amenizar a
situação dos trabalhadores informais.
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Além da falta de políticas efetivas do
governo, a crise econômica atinge em
cheio as pessoas que estudam menos.
Por serem mais vulneráveis no mercado
de trabalho, foram as primeiras a ter o
contrato suspenso e redução de jornada.

 Quase um quarto dos trabalhadores
formais (9,5 milhões) se encaixa nesse
cenário. Entre maio e julho, os
empregados sem instrução alguma ou
com até o ensino fundamental
incompleto chegaram a perder R$
431,00 por mês. Já quem possui ensino
superior e melhores cargos tiveram
baixas de renda, de 14% a 10% entre
maio e julho.



Volta da CPMF vai pesar sobre os mais pobres
Para beneficiar o setor empresarial, o governo
Bolsonaro pretende introduzir uma espécie de
CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira) na proposta de
reforma tributária e criar um imposto sobre
transações com alíquota de 0,2%,
independentemente da renda. Ou seja,
novamente, o peso dos tributos recai sobre os
mais pobres. Na verdade, a equipe econômica de
Bolsonaro não propõe uma reforma. Faz um
remendo para atender pequenos interesses. O
ministro da Economia, Paulo Guedes, quer
empurrar a desoneração da folha de pagamentos
de todos os setores, o que só traria benefícios
para os patrões.

Uma mostra da desigualdade é que no
Brasil existe o imposto territorial rural, e
apesar dos muitos latifúndios no país, a
arrecadação chega a apenas 0,04% do total
de tributos arrecadados. Os endinheirados
que possuem terras, barcos e aviões pagam
muito pouco, enquanto o cidadão
brasileiro que tem uma moto para fazer
entrega durante o dia, por exemplo,
precisa pagar impostos, que pesam na
renda. Não faz sentido.

O objetivo é reduzir o pagamento de 20%
que as empresas fazem na contribuição
previdenciária dos salários dos
empregados. Os patrões deixariam de
recolher R$ 100 bilhões por ano.Bolsonaro
não propõe um reforma profunda, que
aborde a regressividade. O Brasil precisa
tributar mais quem paga menos impostos,
ou seja, os mais ricos. Hoje, a arrecadação
tributária no país é extremamente
desigual.

Por conta da pandemia de Covid-19, mais de 9,7
milhões de brasileiros tiveram o contrato de trabalho
suspenso ou algum tipo de alteração na jornada e
salário desde o início da crise sanitária. As mudanças,
instituídas pelo governo através da MP 936, levantam
muitas dúvidas dos trabalhadores sobre os direitos.No
caso do 13º salário, que é pago pela empresa em duas
parcelas, sendo a primeira até 30 de novembro e a
outra até 20 de dezembro, o cálculo para as duas
situações é diferente. 

Quem teve o contrato suspenso não terá direito ao
benefício referente aos meses em que esteve parado.
Ou seja, se o empregado ficou sem trabalhar por dois
meses, para calcular o 13º, deverá pegar o valor do
salário, dividir por 12 meses e depois multiplicar por
10. Há redução na quantia.Para o trabalhador que teve
a jornada de trabalho e salários reduzidos, como só
recebeu um pouco menos, não terá prejuízo no 13º
salário. 

Na hora do cálculo do valor é considerado o maior
valor de salário recebido. Se a pessoa ganhava R$ 2 mil
e teve redução e passou a ganhar R$ 1,5 mil, o 13° será
calculado como se ela tivesse recebido os R$ 2 mil
durante todo o ano.

A defesa dos trabalhadores durante a pandemia do
coronavírus foi fundamental para salvar vidas e proteger
milhares de brasileiros, mesmo com tantos ataques do
governo. 

Segundo o economista Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de
Economia, a atuação dos sindicatos neste período de crise na
saúde mundial foi imprescindível para garantir direitos aos
trabalhadores, especialmente para os do setor financeiro.

Para o economista, onde os sindicatos e entidades
representativas atuavam com firmeza, havia mais máscaras e
mais equipamentos de proteção individual. Ainda analisou
que que o trabalho do movimento sindical evitou a
disseminação acelerada nos ambientes. 

Diante da pandemia, muitos patrões se aproveitaram da
posição enfraquecida de milhares de trabalhadores e
cortaram ganhos, a fim de permanecer em os empregos.
Segundo Stiglitz, a única proteção contra este tipo de
exploração são os sindicatos, que são capazes de lutar contra
a perda de direitos. As entidades são extremamente
necessárias, principalmente para tornar empregados mais
conscientes. Por isso, é essencial fortalecê-las.

ATUAÇÃO DOS SINDICATOS É FUNDAMENTAL NA
PANDEMIA
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