
O tradicional Grito dos ex-
cluídos, que há 27 anos faz um 
contraponto popular ao grito 
da independência e questiona 
os padrões de independência 
do povo brasileiro, contou 
com a participação de mais 
de 300 mil pessoas em todo 
o País. A manifestação busca 
uma reflexão sobre um Brasil 
que deve ser mais justo e com 
oportunidades para todos os 
cidadãos.

O Sindicato Químicos Uni-
ficados esteve presente nas 
manifestações em Osasco e 
Campinas, que se uniram tam-

bém aos atos contra o governo 
Bolsonaro. Multidões foram às 
ruas de 200 cidades brasilei-
ras e no exterior para pedir o 
impeachment de Bolsonaro e 
fortalecer as reivindicações 
do Grito dos Excluídos. Nes-
ta edição, o lema foi “Vida em 
Primeiro Lugar”.

“As ruas hoje ficaram mar-
cadas entre aqueles que de-
fendem democracia e comida 
no prato e aqueles que defen-
dem ditadura e fuzil. Nosso 
grito vai continuar em defesa 
do povo”, avaliou Josué Rocha, 
da coordenação da Campanha 
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Fora Bolsonaro. Para a In-
tersindical Central da Classe 
Trabalhadora, o #7SForaBol-
sonaro foi uma demonstração 
que os movimentos populares 
e de esquerda não se rendem 
à ameaça golpista e não recu-
aram das ruas. A ameaça de 
violência produzida pelo bol-
sonarismo não surtiu efeito. 

“Bolsonaro ataca não ape-
nas à democracia, mas à dig-

nidade do povo, sua forma de 
subsistência, é um genocida. 
Diante disso, o 7S é mais uma 
demonstração de unidade, de 
quem defende a democracia, 
mas também quem defende a 
vida, o emprego e os direitos. 
Saímos maiores deste ato, e 
Bolsonaro perdeu o rumo de 
Brasília”, avalia Edson Carnei-
ro Índio, Secretário Geral da 
Intersindical.



Para garantir condições 
básicas, uma família de dois 
adultos e duas crianças deve-
ria ter um salário equivalente 
a mais de R$ 5.500, mostrou 
a Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos, divul-
gada hoje pelo Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos).

A pesquisa, que é realizada 
mensalmente pela entidade, 
apontou que o custo médio da 
cesta básica aumentou em 13 
capitais e diminuiu em qua-
tro. As maiores altas foram 
registradas em Campo Gran-
de (3,84%), Belo Horizonte 
(2,45%) e Brasília (2,10%), 

enquanto Aracaju, Curitiba 
e Fortaleza apresentaram 
diminuição no preço dos ali-
mentos.

Ainda conforme o estudo, 
quando se compara o custo 
da cesta com o salário mínimo 
líquido, ou seja, após o des-
conto referente à Previdência 
Social (7,5%), verifica-se que 
o trabalhador remunerado 
pelo piso nacional compro-
meteu, em agosto, 55,93% 
(média entre as 17 capitais) 
do salário mínimo líquido para 
comprar os alimentos bási-
cos para uma pessoa adulta. 
Em julho, o percentual foi de 
55,68%. SAIBA MAIS sobre 
o estudo do DIEESE. 

SALÁRIO MÍNIMO DEVERIA 

SER DE R$ 5.583,90

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2021/202108cestabasica.pdf
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Você tem ou conhece al-
guém do seu trabalho que 
tenha filho (a) com deficiên-
cia? Então esse vídeo é para 
você! Assista e entenda quais 
são os direitos previstos na 
convenção coletiva!

É fundamental conhecer 
os próprios direitos e saber 
de onde vieram nossas con-
quistas para barrar os abusos 
dos patrões e seguir lutando.

Por isso, acompanhe a 
nossa série de vídeos so-
bre a Convenção Coletiva de 
Trabalho, tanto da categoria 
química quanto farmacêutica. 
É muito importante que todas 
as trabalhadoras e trabalha-
dores fiquem atentos! São 
nossos direitos!

Se ficou com alguma dúvi-
da, entre em contato conosco.
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FIQUE ATENTO!
MAIS UM EPISÓDIO DA NOSSA CCT

https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/576263736899193
https://www.instagram.com/reel/CTkph_PHups/?utm_medium=copy_link

