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Convenção Coletiva para garantir direitos

INTEGRE ESSA LUTA!
FORTALEÇA A CATEGORIA!

SINDICATO FORTE

TRABALHADOR PROTEGIDO
A indústria de máquinas agrícolas
apresentou bons resultados. E os patrões
não vão repassar para os trabalhadores?
O ano de 2017 foi favorável para a produção
de máquinas agrícolas, que apresentou um crescimento de 1,8% em comparação ao ano de 2016,
acumulando 54.032 unidades.
A demanda foi puxada principalmente pelo crescimento nas exportações, que apresentaram elevação de 46,9%, já em relação às vendas internas se
observa um crescimento de 1,5%, conforme mostra
o boletim do DIEESE – Subseção FTM-RS/CUT.
O cenário favorável continua neste ano, con-

Aumento no
número de vagas
Esse crescimento também refletiu no aumento do número de
trabalhadores no setor, no Rio
Grande do Sul. No primeiro trimestre de 2018, foram contratados 1.810 trabalhadores e demitidos 1.317, o que levou a um saldo
positivo de 493 postos de trabalho. Somente no mês de março
foram criadas 217 novos postos
de trabalho.

forme dados Anfavea. De janeiro a abril de 2018,
foram produzidas 11.989 unidades de máquinas
agrícolas no país, o que representa um crescimento de 1,26% em relação ao mesmo período
do ano anterior, dentre os modelos de máquinas,
os tratores de esteira se observa um crescimento de 215,04% e retroescavadeiras, 57,68%, colheitadeiras de grãos apresentou crescimento de
2,73%. Abril também destaca-se pelo crescimento de 26,36% nas vendas internas de máquinas
agrícolas, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Plano safra
No dia 06 de junho o governo federal anunciou o Plano Agrícola e Pecuário (PAP)
2018/2019.
O montante total de recursos destinados para o crédito agrícola e pecuário será de
R$194,3 bilhões, destes, R$
151, 1 bilhões serão destinados
para custeio e comercialização
R$ 40,06 bilhões para investimentos. Serão disponibilizados

ainda, R$ 600 milhões para Seguro Rural.
Com isso, a tendência aponta para melhores resultados
ainda este ano.

Canal Rural

Os metalúrgicos da CUT-RS defendem a observação da
Constituição quando as novas leis forem aplicadas, pois é a lei
maior do nosso país e garante direitos mínimos. Ressaltamos que
nenhum acordo é possível sem negociação com os sindicatos.
Isso beneficia os trabalhadores metalúrgicos e até as empresas,
que ficam mais respaldadas juridicamente.

