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SETOR FARMACÊUTICO VAI LUTAR POR AUMENTO REAL
O setor farmacêutico apro-

vou a pauta de reivindicações 
que será encaminhada ao setor 
patronal no dia 9 de março. 

A pauta aprovada pelos tra-
balhadores contempla os se-
guintes pontos: reposição inte-
gral da inflação, aumento real 
de 4%, reajuste de 10% no piso, 
reajuste de 10% no vale alimen-
tação e PLR equivalente a dois 
pisos. 

Este ano só serão negocia-
das as cláusulas econômicas, 
uma vez que as sociais foram 
assinadas no ano passado e va-

lem por dois anos.
A assembleia foi hibrida, 

realizada presencialmente na 
sede, em Santo Amaro, e pela 
plataforma Zoom para os tra-
balhadores que preferiram par-
ticipar online.

A previsão de inflação acu-
mulada para a data-base do 
setor farmacêutico deve fechar 
em aproximadamente 5%, por 
conta da retraída do índice nos 
últimos meses.

“A inflação retraiu um pouco 
mas os preços não baixaram. 
Principalmente os alimentos 

estão pesando muito no orça-
mento. Sabemos disso e vamos 
defender reposição da inflação 
com ganho real para que o tra-

balhador recupere o seu poder 
de compra”, explica Hélio Ro-
drigues, presidente do Sindica-
to.

O índice que é usado para o 
reajuste dos salários é o INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) do IBGE que mo-
nitora os preços de vários pro-
dutos e serviços. A questão é 
que cada item monitorado tem 
um peso e a média geral resul-
ta na estimativa de inflação di-
vulgada mensalmente.  

Para o assalariado a varia-
ção dos alimentos tem um 

PORQUE A INFLAÇÃO PARECE MUITO 
MAIOR DO QUE O ÍNDICE DIVULGADO?

peso importante e, em geral, 
consome a maior parte da ren-
da. No entanto a alimentação 
representa apenas 25% do ín-
dice. Os outros 75% são forma-
dos por outros itens como alu-
guel e transporte, por exemplo. 

É por isso que no supermer-
cado o consumidor tem a sen-
sação de que a inflação está 
bem maior do que o índice di-
vulgado. 

Nosso Sindicato tem um his-
tórico de campanhas salariais 
vitoriosas, com reajustes acima 
da inflação e, apesar de nos 
últimos quatro anos não ter 
conseguido manter essa meta, 
o acumulado de ganho real 
nos salários gerais da categoria 
passa de 4%.  

De 2013 a 2022 a inflação 

HISTÓRICO DAS 
CAMPANHAS SALARIAIS

acumulada somou 85,17% e 
os farmacêuticos tiveram rea-
justes que somaram 92,67% 
(acompanhe os dados no gráfi-
co abaixo).

Nos dois pisos da categoria o 
acumulado do reajuste foi ain-
da maior: 98,56% e 100,70%, 
com ganho real de 7,23% e 
8,38%, respectivamente. 
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