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Reposição da inflação e direitos
garantidos por dois anos
Os trabalhadores do setor
químico garantiram reajuste
pela inflação e a renovação da
Convenção Coletiva com todos
os direitos sociais por mais dois
anos. O índice oficial da inflação para a data base do setor
químico (novembro) ainda não
foi divulgado, mas a estimativa
é de que fique entre 10% e 11%.
Na avaliação do Sindicato
o acordo foi muito positivo. “A
pandemia trouxe prejuízo para
todos os setores e inclusive dificultou as tradicionais mobilizações nas fábricas. A inflação

está bastante alta e, neste momento, manter o poder de compra dos trabalhadores é fundamental”, explica Edna Amaral,
secretária de Organização do
Sindicato.
De acordo com Hélio Rodrigues, coordenador Geral do
Sindicato, muitas categorias
não estão conseguindo nem repor as perdas. “Garantir a reposição da inflação para este ano
e o próximo e todos os direitos
é uma grande conquista para o
momento de crise que o país
vive”, explica.

Frente parlamentar luta por menos impostos nos remédios
A redução de impostos para
a indústria farmacêutica é uma
antiga reivindicação do Sindicato. Afinal, menos imposto
é sinônimo de remédio mais
barato para a população e incentivos para que a indústria
farmacêutica permaneça em
São Paulo.
Sensível a essa antiga pauta
do setor, o deputado Luiz Fernando (PT) aprovou uma frente parlamentar na Assembleia

Legislativa de São Paulo, com
o apoio de outros 25 deputados, para lutar por tributação
menor. “O objetivo é que os
remédios cheguem mais baratos para a população. Além
disso, o Estado de São Paulo
tem tributação muito superior
a quase todos os Estados do
país, gerando fuga da indústria
farmacêutica para outras regiões”, explica o deputado Luiz
Fernando.

As colônias de férias de
Solemar e Caraguatatuba e o
Clube de Campo de Arujá reabrem no dia 13 de novembro

com muitas novidades.
As inscrições para o sorteio
de final de ano para Solemar
e Caraguatatuba também já

estão agendadas. O sorteio
será online, no dia 21 de novembro, às 10 horas, com
transmissão ao vivo pelo Fa-

cebook e pelo Youtube. As
senhas serão distribuídas
de 3 de novembro até 19 de
novembro.

