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SETOR FARMACÊUTICO ASSINA ACORDO QUE
GARANTE REAJUSTE DE 6,94% E DIREITOS
O setor farmacêutico garantiu um reajuste de 6,94%
em todas as faixas salariais,
até o teto de R$ 8.800. O
acordo coletivo da categoria,
que foi assinado nesta segunda-feira (12) numa reunião de
zoom, também garante todas
as cláusulas sociais até 2023.

A expectativa inicial era
de um reajuste de cerca de
6,5%, mas devido a alta da
inflação no mês de março
(0,86%), o índice acumulado para os últimos 12 meses, referente a data-base
da categoria (1º de abril),
fechou em 6,94%, ligeira-

mente acima do esperado.
Os novos pisos da categoria
passam para R$ 1.719,37 (empresas até 100 trabalhadores)
e R$ 1.930,98 (nas empresas
maiores). Os trabalhadores
que ganham acima do teto de
R$ 8.800, receberão um reajuste fixo de R$ 610,72.

No vale-alimentação o
reajuste foi de mais de 10%.
Nas empresas com até 100
trabalhadores a correção
será de 10,5% e o vale passa a ser de R$ 266. Nas empresas maiores a correção
será de 10,6% e o vale passa a ser de R$ 400.
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CUT DÁ LARGADA PARA O 1º DE MAIO
VIRTUAL COM SEXTAS CULTURAIS
A CUT já deu a largada para
o 1º de Maio, que mais uma vez
será virtual, respeitando o distanciamento social exigido nesse momento de pandemia que
o Brasil atravessa.
A programação começou na
semana passada. O esquenta
cultural terá lives todas as sextas-feiras, às 19 horas, com muito samba, MPB, funk e Rap.
O tema deste ano é “Resistência, Luta e Solidariedade das
trabalhadoras e trabalhadores
em meio à pandemia da Covid-19” e a pauta de reivindicações que a Central defende inclui: auxílio emergencial de R$
600; emprego; vacinação para
todos e todas; fortalecimento
do SUS, as lutas contra a reforma Administrativa e as privatizações e o fora Bolsonaro.
“Mesmo diante da maior crise sanitária do século, a classe
trabalhadora tem demonstrado compromisso com a luta em
defesa da vida e resistido aos
ataques do governo, além de
reforçar as ações de solidariedade e o movimento pelo fim
do governo Bolsonaro”, afirma

o presidente da CUT-SP, Douglas Izzo.
O dirigente salienta ainda o
descaso do governo que desdenhou a pandemia e a crise
vivida no país. “Esta doença
já levou à morte mais de 350
mil brasileiros e temos um governo que não garante vacina

e renda para nossa população,
que sofre hoje com a falta de
leitos, a volta da fome e da miséria, por falta de políticas públicas”, concluiu Izzo.
Os shows virtuais serão
transmitidos todas as sextas-feiras do mês de abril, na página do Facebook (@saopaulo-

CUT) e no canal do Youtube (@
CUTSP1), sempre a partir das
19h. No dia 1º de Maio a CUT
terá uma programação especial
o dia todo e ações solidárias em
várias regiões. Acompanhe as
informações atualizadas diariamente no site do Sindicato ww.
quimicosp.org.br.

REAJUSTE DE 39% NO GÁS PODE INFLACIONAR PREÇOS
O reajuste de 39% do gás natural (GNP) nas refinarias da Petrobras a partir do dia 1° de maio,
vai ter um efeito cascata com impactos nos índices de inflação.
O gás natural é amplamente
utilizado na indústria e esse reajuste deve ter impacto significativo na economia e na inflação.
Os constantes reajustes de
preços do gás de botijão (GLP)
e do gás natural (GNP) são con-

sequência da política de preços
da Petrobras – a PPI (Política de
Paridade de Importação) – que
faz com que o preço praticado
no Brasil acompanhe a variação
do dólar e do mercado internacional.
O gás de botijão, amplamente utilizado nas residências, em
12 meses, foi reajustado em
20,01%. O último reajuste, em
março, foi de 4,98%.

