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A campanha salarial 
do setor químico, com 
data-base em 1º de no-
vembro, acontece du-
rante o distanciamen-
to social recomendado 

devido a pandemia de 
coronavírus.

Apesar das dificul-
dades do momento, 
a Fetquim (Federa-
ção dos Trabalhadores 

Químicos), que coor-
dena as negociações, 
já iniciou conversas 
com o setor patronal.

No próximo dia 24 
de setembro, às 19 ho-

ras, o Sindicato fará 
uma assembleia vir-
tual para apresentar 
a proposta patronal e 
definir os rumos desta 
campanha.
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PREÇO DO ARROZ DISPARA
SAUDADE DOS GOVERNOS LULA E DILMA NÉ MINHA FILHA?

O  preço do arroz,  princi-
pal item da cesta básica, dis-
parou.  Um pacote de cinco 
quilos, normalmente ven-
dido a cerca de R$ 15 reais, 
agora chega a custar até R$ 
40 nas gôndolas dos super-
mercados. 

Nos últimos doze meses 
a alta do preço do produto 
chega a 100%. Só este ano 
a alta é de 19,2%, de acor-
do com o Índice de Preços 
para o Consumidor Amplo 
(IPCA).  

As previsões para os pró-
ximos meses não são nada 
otimistas. A entressafra do 
produto, a alta do dólar que 
incentiva as exportações de 
arroz e a alta demanda do 
mercado interno tendem 
a pressionar o preço para 
cima. 

Para piorar o quadro, o 
governo Bolsonaro ignora a 
situação e declara que nada 
fará para segurar o preço do 
produto.   

Outros produtos da cesta 
básica também tiveram alta 
significativa: óleo (18,6%), 
leite (15,3%) e feijão (12,1%). 

Os governos anteriores, 
Lula e Dilma, se caracteri-
zaram pelo compromisso 
com a inclusão social, valo-
rização do salário mínimo e 
controle da inflação.  “Foram 
vários anos de crescimento 
econômico, aumento real no 
salário mínimo e nas nego-
ciações salariais. Vivíamos o 
pleno emprego e o poder de 
compra dos trabalhadores 
também era melhor”, avalia 
Edson Passoni, coordenador 
Geral do Sindicato. 

DORIA QUER DESMONTAR SERVIÇOS PÚBLICOS
O PL 529 do governador 

de São Paulo, João Doria, 
propõe a extinção de 10 
autarquias fundações e 
empresas públicas.  Dentre 
elas, estão a Fundação para 
o Remédio Popular (Furp), 
a Fundação Oncocentro de 
São Paulo (Fosp) e a Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano 
de São Paulo (CDHU).

Doria usa a pandemia e 
o argumento de que preci-
sa equilibrar as contas para 
desmontar serviços públi-
cos essenciais para a po-

pulação. “Se esta proposta 
for aprovada a população 
deixará de ter acesso a ser-
viços públicos importan-
tes como moradia, saúde, 
educação e transportes”, 
afirma Douglas Izzo, presi-
dente da CUT São Paulo.

O Sindicato dos Quími-
cos está junto com a po-
pulação de São Paulo na 
luta em defesa dos serviços 
públicos e, na última quar-
ta-feira, 16, participou dos 
atos realizados em frente à 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp).  

ENTIDADES QUE CORREM
O RISCO DE SEREM EXTINTAS

Fundação para o Remédio Popular – Furp
Fundação Oncocentro de São Paulo – Fosp
Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano de São Paulo – CDHU
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
de São Paulo S. A. – EMTU-SP
Superintendência de Controle de Endemias – Sucen
Instituto de Medicina Social e de Criminologia – Imesc
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – Daesp
Fundação Instituto de Terras do Estado de SP” – Itesp
Fundação Parque Zoológico
Instituto Florestal


