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SETOR QUÍMICO TERÁ
11,08% DE REAJUSTE

Os trabalhadores do setor 
químico garantiram um rea-
juste de 11,08% e a renova-
ção da Convenção Coletiva, 
com todos os direitos sociais, 
por mais dois anos.  

A inflação do mês de ou-
tubro fechou em 1,16%, de 
acordo com o INPC/IBGE e  o 
acumulado para a data-base 
do setor químico (novembro 
a outubro) ultrapassou as pro-
jeções anteriores elevando o 
reajuste para 11,08%. O acor-
do com os patrões foi assinado 
no dia 10 de novembro. 

O índice de 11,08% deve 
ser aplicado em todos os sa-
lários até o teto de R$ 9.000 
e quem ganha acima do teto 
receberá uma parcela fixa de 
R$ 997,20.

Na avaliação de Hélio Ro-

drigues, coordenador geral 
do Sindicato, a campanha 
foi vitoriosa e alcançou seus 
objetivos.  “Grande parte das 
categorias não está conse-
guindo garantir a reposição 
da inflação e muito menos 
os direitos.   A inflação está 
muito alta e nós conseguimos 

recompor os salários”, explica 
Rodrigues. 

O Secretário de Adminis-
tração da Fetquim, Deusde-
te José das Virgens, explica 
que a maior vantagem des-
se acordo é que ele foi ne-
gociado integralmente por 
dois anos. “Isso significa que 

a inflação do próximo perío-
do também está garantida 
para 2022. Para o momento 
que estamos vivendo, com 
um governo que só ataca os 
direitos dos trabalhadores, 
a garantia dos direitos e do 
reajuste pela inflação é um 
grande avanço”, explica. 

FÁBRICA DE REMÉDIOS ESTÁ ABANDONADA 
EM SÃO PAULO POR DESCASO DO GOVERNO

Uma fábrica de remédios está 
sem funcionar em São Paulo por 
falta de ação do governo, segundo 
informa o Instituto Butantan. 

O objetivo era transformar o 
Instituto, pioneiro na produção de 
vacinas, no primeiro laboratório 
público do país, capaz de fabricar 
anticorpos monoclonais no Brasil 
e produzir remédios de alto custo 
para doenças autoimunes e câncer.   

Entenda o caso
O Butantan aderiu a um pro-

grama do Ministério da Saúde 

conhecido pela sigla PDP (Par-
cerias para o Desenvolvimento 
Produtivo) e firmou uma parce-
ria com a farmacêutica Libbs, em 
2013, para implementação do 
projeto. 

Pelo acordo a Libbs ensinaria 
a tecnologia para a fabricação e 
o Butantan, em troca, venderia 
a produção para o setor público 
adotar os medicamentos no SUS. 

A fábrica ficou pronta em 
2020, mas até hoje o Butantan 
não conseguiu produzir nada. De 

acordo com o gerente de parce-
rias do Butantan, Tiago Rocca, o 
laboratório privado desistiu do 
acordo depois de mais de um ano 
esperando que o governo desse 
sinal verde para a compra dos re-
médios produzidos no local. “Foi 
inoperância do programa. Os pro-
dutos já estavam registrados aqui 
no Brasil e aptos para serem for-
necidos, mas por questões con-
tratuais acabaram frustrando o 
parceiro”, explica Rocca. 

Em nota, o laboratório Libbs 

afirma que o investimento na fábri-
ca do Butantan estava condiciona-
do a compras públicas de medica-
mentos que não se concretizaram, 
tornando o projeto inviável.

Enquanto isso, o Ministério 
da Saúde continua comprando 
esses remédios de fabricantes 
privados. Só com a compra de 
um deles, o governo desembol-
sou R$ 87 milhões nos últimos 
18 meses.

*Com informações do G1.


