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No próximo dia 25 outubro ocorrerá uma 
nova reunião de negociação das Campanhas 
Salariais 2022 nas três regiões (PE, RS e RJ) 
onde há unidade da empresa Arlanxeo no 
Brasil. Nas úl�mas reuniões as empresas 
apresentaram o reajuste seco de 8,83% (INPC) 
com Limitador e outras cláusulas, às quais a 
Categoria e os Sindicatos acham que podem 
ser incluídas no Acordo e outras que não 
devem permanecer, por ter  alto grau de 
rejeição dos trabalhadores, pelos seguintes 
fatores:
 A Categoria não necessita do Limitador 

Salarial, porque  promove o achatamento 

progressivo da folha de Pagamento de 

todos os seus empregados;
 A Categoria quer e necessita que a empre

sa re�re a Cláusula do Banco de Horas,  

tanto posi�vo como nega�vo. Os Traba

lhadores querem trabalhar e receber sua 

hora extra a 100% de imediato;
 A Categoria/Sindicatos não querem a 

inclusão no Acordo e nem a discussão do 

Teletrabalho;
 A Categoria quer e necessita de 12 (doze) 

Folgas Compensadas no Ano, que podem 

ser usadas em ponte de feriados;
 A Categoria quer e necessita a inclusão do 

Vale Alimentação, devido ao forte aumen

to deste custo no salário do trabalhador;
 A Categoria quer, no mínimo, o arredon

damento pelo INPC nos salários e  bene�

cios.

EMPRESA VÃO MUITO BEM

As empresas estão com ó�mos resultados 
econômicos e podem, tranquilamente, aten
der a Pauta proposta pelos Trabalhadores e 
apresentada pelos Sindicatos e assim, melho
rar o clima no ambiente de trabalho, melhorar 
as  condições de vida e a dignidade dos traba
lhadores da Arlanxeo.

É necessário que os trabalhadores da A�va 
e Aposentado/Petros acompanhem e se 
mobilizem para conquistar um reajuste com 
recuperação real do salário e do poder de 
compra.

A valorização da nossa mão de 
obra será fruto das nossas 

mobilizações.



Nos úl�mos anos, com a destruição de 
polí�cas econômicas importante, os 
trabalhadores estão cada vez empobrecen‐

do mais. O poder de compra do real, em 5 anos 
(desde 2017) vem caindo e já passa dos 30%. Isso 
significa dizer que os 100 reais de cinco anos atrás, 
hoje vale menos de 70 reais. De março de 2017 a 
março de 2022, o real perdeu 31,32% do seu valor de 
compra. 

A inflação vem crescendo e os salários diminuindo. Mas 
o quadro é ainda pior, tendo em vista que os dados oficiais, 
não traduzem o que o trabalhador sente no bolso. E não só 
nos alimentos, mas também em outras áreas, como educa
ção, saúde e transporte. 

MELHORA É ILUSÃO

Recentemente, em função da campanha eleitoral, o 
governo resolveu “baixar” alguns preços, como o dos combus
�veis, com impacto na economia, que o governo tem usado 
de forma eleitoreira para dizer que o país “está muito bem”, 
com o PIB crescendo. Mas, de acordo com o DIEESE, esses 
dados não sinalizam um crescimento econômico, já que 
outros indica�vos mostram a profunda crise em que o país 
está mergulhado. “As taxas de inflação dão sinais de arrefeci
mento, mas seguem em alta, consumindo a baixa renda dos 
mais pobres e contribuindo para o elevado endividamento 
das famílias e a inadimplência. No mercado de trabalho, o 
desemprego cai, mas às custas de precarização e informalida
de, salários baixos”, diz o estudo “As contradições da melhora 
dos indicadores econômicos no Brasil” do DIEESE. 

EMPREGOS PRECÁRIOS 
E MAIS ENDIVIDAMENTO

Um dos indicadores levado em conta pelo DIEESE que 
atesta um quadro preocupante é o mercado de trabalho. No 
entanto, a “melhora”, com maior geração de postos de 
trabalho ocorre nas modalidades por conta própria (sem CNPJ 
e sem contribuição para a previdência) e assalariado sem 
carteira, uma tendência observada desde a reforma trabalhis
ta (2017), mas que se acelerou a par�r de 2021. A úl�ma 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Ins�tuto 
Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (PnadCIBGE) mostrou 
que mais de 10 milhões de brasileiros estão desempregados. E 
entre os desocupados, trabalhadores desprotegidos, desalen
tados, ocupados com insuficiência de horas e em negócios 
familiares, são cerca de 60 milhões de pessoas. Já os salários 
não crescem e ainda são corroídos pela inflação. 

Com menos dinheiro e os preços dos itens básicos 
(alimentação, energia elétrica, aluguel, gás) altos, o resultado 
é o endividamento. Quase 80% das famílias estavam endivida
das no Brasil em agosto de 2022, de acordo com a Pesquisa 
Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

(Peic), um número recorde e grave, tendo em vista que o 
endividamento não é pela aquisição de bens, mas para pagar 
despesas de ro�na, como alimentação, tarifas públicas, 
habitação, entre outros. 

INFLAÇÃO EM ALTA

Outro dado que afeta diretamente a vida do trabalhador 
e sua família é a inflação alta, que tem sido forte desde 2020. 
Tanto que entre setembro de 2021 e junho de 2022, bateu 
dois dígitos durante 10 meses seguidos no acumulado de 12 
meses. A alta, diz o DIEESE, está concentrada nos alimentos e 
combus�veis, e reflete escolhas que enfraqueceram a 
economia. Mês a mês, os trabalhadores comprometem cada 
vez um percentual maior de sua renda com alimentação. 

O resultado da polí�ca desastrosa do governo é que, 
hoje, o país tem aumento da fome e crise social. O país tem 
mais de 33 milhões de pessoas passando fome e outras 
dezenas de milhões em situação de insegurança alimentar.

MENOS ESTADO É 
MELHOR PARA QUEM?

Os trabalhadores e a população mais empobrecida 
também tem sido afetada pela redução de serviços públicos, 
em função da adoção do “teto de gastos”, e a escolha pela 
priva�zação dos serviços públicos. 

A maior parte da população, que depende exclusivamen
te do serviço público, sofre com as consequências dessa falta 
de recursos: esperas longas para consultas e procedimentos 
médicos; déficit de aprendizagem dos alunos, sobretudo na 
pandemia, devido à ausência de estrutura para o ensino 
remoto; dificuldades para acessar os programas de assistência 
social, entre tantos outros.

O resultado é um discurso men�roso e fora da realidade. 
A verdade, segundo mostra o DIEESE, é que “a combinação 
de salários baixos, preços altos, dívidas e inadimplência 
crescentes, incertezas no emprego, altas taxas de desempre
go e subemprego, miséria a olhos vistos e dificuldade para 
acesso aos serviços públicos por grande parte da população 
brasileira, não há indicador posi�vo e discurso de que o país 
vai bem que convençam”. (Fonte: DIEESE)

TRABALHADORES ESTÃO CADA VEZ MAIS POBRES


