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Economia em crise prejudica negociações coletivas
A subseção do Dieese da CUT fez uma análise dos reajustes
salariais conquistados em 2017, ano em que o Brasil registrou
baixo crescimento econômico, incertezas e instabilidades que impactaram nas negociações coletivas e concluiu que, para a classe
trabalhadora, não há sinal da tal recuperação econômica tão festejada pela mídia conservadora.
Sem crescimento econômico, com altas taxas de desempre-
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go e aumento da informalidade é muito pequena a margem para
aumentos reais nas negociações coletivas e, apesar da inflação

baixa, muitas categorias não conseguiram conquistar aumentos
reais nos salários.

A inflação baixa é importante para o trabalha-

dor porque evita perdas reais e constantes em seus rendimentos,
mas os fenômenos relacionados a essa baixa em

2017

tem ca-

racterísticas que podem penalizar os trabalhadores, em especial,
os de menores salários.

Apesar

da importante queda nos preços

dos alimentos, esse movimento ainda não foi suficiente para fazer
frente ao processo inflacionário de

2015 e 2016,

e por outro

lado, os preços administrados pelos governos (água, luz, gás de

cozinha, combustíveis, remédios) têm apresentado forte alta, pesando principalmente nas rendas menores.

Apesar da analise dos reajustes de 2017 sugerir um desempenho pouco promissor quanto aos aumentos reais para 2018,
mesmo com a inflação em patamares baixíssimos, o ponto positivo
que se vislumbra para o próximo período é o fim do ciclo dos reajustes abaixo da inflação: em 2016 cerca de 36,7% dos acordos
ficaram abaixo da inflação e em 2017, segundo os dados preliminares, apenas 8,9% de acordos registraram reajustes abaixo da
inflação, em que pese, os impactos variados dos preços sobre as
famílias.
Por fim, outro elemento que pode dificultar as negociações
coletivas em 2018 é a tentativa de retirada de garantias previstas
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