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Boletim Informativo / Brasília, 06 de outubro de 2021

É MARCADA NOVA RODADA DE NEGOCIAÇÃO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO MARCOU PARA O DIA 25 DE OUTUBRO DE 
2021 ÀS 15:30hs POR VIDEO-CONFERENCIA  UMA NOVA RODADA DE NEGOCIAÇÕES 

DA NOSSA CATEGORIA QUANTO A NEGOCIAÇÃO SALARIAL 2021/2022.

 Atenção trabalhadores, recebemos hoje a notificação de uma nova rodada de negociações a ser 
realizada pela Procuradoria Regional do Trabalho. Todos sabemos das dificuldades que enfrentamos até 
aqui, e sabemos também que o setor patronal tem se aproveitado desta terrível pandemia que assola o 
planeta, para negar direitos básicos do trabalhador, como é o caso das reposições salariais. O nosso 
Sindicato tem lutado ano após ano garantindo direitos dos trabalhadores. Sabemos que o momento é difícil, 
mas não podemos aceitar esses desmandos, não podemos aceitar a retirada ou diminuição do nosso 
Ticket, não podemos aceitar  0% de reajuste.
 Se enganam os que pensam que o poder está junto com o capital, que só os patrões vencem por ter 
mais dinheiro, o verdadeiro poder está conosco, nós trabalhadores é que temos o verdadeiro poder nas 
mãos. Imaginem um dia que cruzarmos os braços, pensem no caos que isso irá gerar, lembrem-se que já 
fizemos uma greve e obtivemos ótimos resultados. Um movimento desses sai caro para a empresa que 
deixa de vender e sai caro para o trabalhador que perde o dia de serviço, porém se não tiver outra 
alternativa e uma proposta decente teremos que convocar você trabalhador e discutir a possibilidade de 
cruzarmos os braços mais uma vez.
 Desde março estamos negociando sem parar, tivemos algumas rodadas com os patrões e logo que 
vimos a recusa em ter uma proposta que atendesse aos anseios da categoria, imediatamente pedimos a 
mediação do Ministério Público do Trabalho e novamente os patrões insistiram na proposta de reduzir o 
Ticket para R$ 15,00 e dar 0% de reajuste salarial, como jamais concordaríamos com uma proposta dessa, 
teremos mais essa rodada de negociação no (MPT) dia 25 de outubro e dependendo do andamentos dessa 
negociação, convocaremos os trabalhadores para deliberarmos a respeito das negociações.

Trabalhador, leia com atenção;

 O momento é difícil, o mundo está passando por algo nunca visto, mas nem por isso 
devemos aceitar tudo calados, temos que ter fé em nós mesmos, temos que nos unir e fazer 
crescer o som da nossa indignação, mostrar para todos que juntos somos mais fortes e podemos 
vencer qualquer obstáculo. Temos que deixar de lado esse medo e lutar, assim como gerações 
passadas lutaram e até morreram, garantindo assim vários 
direitos que temos hoje. No futuro como queremos ser 
lembrados, como uma geração de leões ou como uma 
geração de cordeiros. Desde a  época medieval já se falava 
em lutas de classes e tem uma frase em latim que é bem 
conhecida ‘‘pugnare pugnam, donec simul agni et turn 
leonum’’, tradução (LUTEM E LUTEM NOVAMENTE ATÉ 
CORDEIROS VIRAREM LEÕES).
 Se quisermos resultados positivos cada um tem que 
fazer sua parte, sem se omitir da responsabilidade e 
parando de culpar sempre o outro. Não é hora de desunião, 
pelo contrario, temos que estar mais juntos que nunca, mais 
comprometidos, mais firmes e resilientes, prontos para 
lutar. Vamos mostrar para todos que nós trabalhadores, 
estamos organizados e prontos para buscar a vitória.



É PRECISO LUTAR

É POSSÍVEL VENCER

MUITOS LUTARAM ANTES DE NÓS, PRECISAMOS HONRAR 
CADA UM DELES COM NOSSO ESFORÇO E DEDICAÇÃO
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