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Em assembleia realizada no dia 5 de abril, 
trabalhadores definem pela assinatura do 

acordo, que aconteceu no dia 11 com a 
bancada dos empresários.  A garantia da 

Convenção Coletiva, com todos os direitos, 
é o maior benefício aos trabalhadores neste 

momento em que governo e empresários estão 
unidos tentando retirar direitos.
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FARMACÊUTICOS ASSINAM ACORDO:

E DIREITOS GARANTIDOS
REAJUSTE DE 4,67%

Os trabalha-
dores do setor 
farmacêutico de-
cidiram assinar 
a renovação da 
Convenção Cole-
tiva da categoria, 
garantindo todos 
os direitos e rea-
juste de 4,67% 
para todos os tra-
balhadores até o 
teto de R$ 8.800. 

O reajuste repõe a inflação 
dos últimos 12 meses para a 
data-base dos farmacêuticos 
(1º de abril), de acordo com 
o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor).

Os trabalhadores que ga-
nham o piso, de empresas 
menores, com até 100 funcio-
nários, tiveram um reajuste 
ligeiramente maior, de 4,90%.

1º DE MAIO UNIFICADO CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) está organi-
zando um 1º de Maio unifi-
cado com as outras centrais 
sindicais brasileiras contra a 
reforma da Previdência. 

O ato promete reunir 
milhares de trabalhadores 
nas principais capitais do 
país. Em São Paulo, a con-
centração será na região 
central. O local ainda não 
foi definido. Acompanhe 

nas nossas redes sociais in-
formações atualizadas dia-
riamente. 

A CUT também está co-
letando assinaturas contra 
a reforma da Previdência 
desde o início de abril. O 
abaixo-assinado será en-
tregue no Congresso Na-
cional, logo após o 1º de 
Maio. Informe-se na sub-
sede mais próxima e deixe 
sua assinatura!

Nos cartões-alimentação 
o reajuste foi de 5,91% nas 
empresas com até 100 tra-
balhadores e de 6,06% nas 
empresas maiores, passan-
do, respectivamente, para R$ 
233 e R$ 350. 

Na avaliação do diretor do 
Sindicato, Deusdete José das 
Virgens, o acordo foi positi-
vo para o setor. “Vivemos um 

momento bastante conturba-
do e garantir a renovação da 
nossa Convenção Coletiva in-
tegralmente é muito bom, vis-
to que o governo tenta a todo 

custo rebaixar direitos”, avalia 
o dirigente, que também é 
secretário de Finanças da Fe-
tquim (Federação dos Traba-
lhadores do Ramo Químico).

CONFIRA COMO FICARAM OS REAJUSTES

REAJUSTE SALARIAL
• 100% do INPC (4,67%) até o teto de R$ 8.800.
Para quem ganha acima do teto, o reajuste é fixo 
no valor de R$ 410,96.

PISO SALARIAL 
• Para empresas com até 100 trabalhadores, o 
reajuste é de 4,90%. O piso passa de R$ 1.483,60 
para 1.556,28.
• Para empresas com mais de 100 empregados, o 
reajuste é de 4,67%. O piso passa de 1.669,85 para 
R$ 1.747,83.

PLR – REAJUSTE DE 4,67%
• PLR para empresas com até 100 trabalhadores 
passa a ser de R$ 1.774,45.
• PLR para empresas com mais de 100 
trabalhadores passa a ser de R$ 2.461,94.

CARTÃO-ALIMENTAÇÃO
• Empresas com até 100 trabalhadores: reajuste de 
5,91%. O benefício passa de R$ 220 passa para R$ 233.
• Empresas com mais de 100 trabalhadores: 
reajuste de 6,06%. O benefício passa de R$ 330 
passa para R$ 350.


