
O setor farmacêutico garan-
tiu reajuste de 11,73% e todos 
os direitos por mais dois anos. O 
acordo coletivo foi assinado na 
terça-feira (12), na sede do Sin-
dusfarma (sindicato patronal).

O índice de 11,73% incide 
em todos os salários até o teto 
de (R$9.250,00). Quem ganha 
acima do teto receberá um rea-
juste fixo de R$ 1.085,03.

Os pisos do setor também 
foram reajustados: empresas 
com até 100 trabalhadores 

passam a adotar o piso de R$ 
1.921,05 e empresas com mais 
de 100 trabalhadores o piso de 
R$ 2.157,48. 

A PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) mínima a 
ser paga por empresas que não 
possuem programas próprios 
também foi reajustada pelo 
mesmo índice: empresas com 
até 100 trabalhadores passam 
a pagar PLR de R$ 1.982,57 e 
acima de 100 trabalhadores, 
PLR de R$ 2.750,73.
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O Sindicato lançou, no mês de 
abril, o livro A Indústria Química 
no Estado de São Paulo: Panora-
ma e Perspectiva. 

O livro traz uma extensa pes-
quisa sobre os setores químico e 
farmacêutico e aponta caminhos 
para a indústria no Estado de São 
Paulo. “Nosso objetivo é levantar a 
discussão e contribuir com o poder 
público no sentido de incrementar 

a industrialização do setor”, expli-
ca Hélio Rodrigues, presidente do 
Sindicato.

A pesquisa foi organizada por 
Marilane Teixeira, economista, pes-
quisadora do CESIT/IE e assessora 
econômica do Sindicato que assina 
o livro junto com Hélio Rodrigues.

O estudo mostra os investi-
mentos em sustentabilidade, tec-
nologia e geração de empregos, 

dentre outros aspectos.
Revela ainda o crescimento 

mundial desses dois setores e 
a  importância de incentivos vin-
culados a geração de empregos 
de qualidade.  “Terceirizados, in-
formais, autônomos, MEI’s e PJ´s 
estão trabalhando sem direitos, 
proteção social e sem o benefício 
do instrumento coletivo assinado 
pelo Sindicato. Além disso, a pes-

quisa aponta diferenças salariais 
importantes entre gênero e raça; 
uma realidade que precisa mu-
dar”, defende Rodrigues.

O lançamento do livro contou 
com a participação de represen-
tantes dos sindicatos patronais 
- Sindusfarma e Ceag-10- , de di-
versos parlamentares e do pré-
-candidato ao governo de São 
Paulo, Fernando Haddad (PT).

Sindicato mapeia indústria química e farmacêutica

Confira a pesquisa 
completa no link:

shorturl.at/ekxAX
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