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Sexta-feira  

Homenagem ao Dia do Idoso 
O Sindsep/MA através da 

Secretaria de Aposentados e Pensi-
onistas, realizou na manhã de hoje, 
08, um Ato em alusão ao Dia do 
Idoso, que foi comemorado no últi-
mo dia 1 de outubro. 

O evento aconteceu na sede 
da entidade, e teve como temário 
“Faça da sua Terceira Idade sua 
melhor fase”. 

Os filiados participaram do 
evento obedecendo as normas sani-
tárias protocoladas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), e 
também o que demanda o decreto 
estadual que amplia a participação 
de pessoas em eventos públicos e 
privados. 

Durante a atividade o presi-
dente do Sindsep/MA, Raimundo 
Pereira deu as boas-vindas aos apo-
sentados, e comentou sobre a pan-
demia que ainda é uma realidade, e 
que graças ao processo de vacina-
ção, a Direção do sindicato, mesmo 
com as restrições que são necessá-

rias, está podendo realizar eventos 
que tragam os filiados para dentro 
da entidade. 

A Secretaria de Aposentados 
e Pensionistas em conjunto com a 
Secretaria de Assuntos Socioeconô-
micos, fez a apresentação de um 
vídeo em homenagem aos idosos, e 
nele retratou muitas das atividades 
realizadas pela entidade nesses últi-
mos anos. 

Ao final do evento foi ofertada 
uma camisa comemorativa à data e 
um lanche a todos os participantes. 

As secretarias envolvidas na 
atividade avaliaram de forma positi-
va o evento, e reafirmaram a impor-
tância da vacinação, motivo pelo 
qual, esses momentos estão sendo 
possíveis, pois existe hoje uma que-
da nos números de Covid no Brasil.  

Entretanto, o Sindsep/MA 
reafirma que todas as medidas sani-
tárias e de distanciamento social 
devem ser mantidas até que a pan-
demia acabe.  
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Com maior taxa para setembro desde 1994, in-
flação rompe os 10% e segue acelerando 

 

 

O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta, excepcio-
nalmente, quarta (dia 13/10) as 10h, o presidente da CUT/MA, Mano-
el Lages, e na pauta a conjuntura política e a organização dos traba-
lhadores contra os desmandos do desgoverno Bolsonaro. 

O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as terças-feiras às 10 
da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no face-
book.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista” 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu 1,16% no mês pas-
sado. Assim a inflação oficial em 
setembro é maior do ano e a 
mais alta para o mês desde 1994, 
no início do Plano Real. 

Agora, o indicador oficial 
de inflação no país soma 6,90% 
no ano – mais do que em todo o 
ano de 2020 – e em 12 meses 
rompe a marca de dois dígitos, 
chegando a 10,25%, marca supe-
rada em algumas regiões, segun-
do os dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgados nesta sexta 
(8). Já o INPC anual se aproxima 
dos 11%. 

Oito dos nove grupos pes-
quisados registraram alta no mês 
passado. E, mais uma vez, o ins-
tituto destaca os aumentos da 
tarifa de energia elétrica e do 
preço dos combustíveis, entre 
outros itens. Como gás encanado 
e de botijão. 

 
Falta de chuva 

Apenas a energia acumula 
alta de 28,82% em 12 meses. “A 
falta de chuvas tem prejudicado 
os reservatórios das usinas hidre-
létricas, que são a principal fonte 
de energia elétrica no país. Com 
isso, foi necessário acionar as 
termelétricas, que têm um custo 
maior de geração de energia”, 
comenta o gerente do IPCA, Pe-
dro Kislanov. 

Com a bandeira “escassez 
hídrica” e reajustes em algumas 
áreas, o custo médio da energia 
subiu 6,47% em setembro. Isso 
influenciou o resultado do grupo 

Habitação (2,56%). A taxa de água e 
esgoto também aumentou (0,37%), 
com mais reajustes regionais. 

O IBGE apurou ainda alta 
tanto do gás encanado (0,29%) 
como do gás de botijão (3,91%), 
que já acumula preço 34,67% mai-
or em 12 meses. 

 
Combustíveis ainda pesam 

Já o grupo Transportes subiu 
1,82%, ainda mais do que em 
agosto (1,46%), com o peso dos 
combustíveis (2,43%). 

Segundo o IBGE, a gasolina 
aumentou 2,32%, em média (39,60% 
em 12 meses), e o etanol, 3,79%. 
Outras altas vieram do gás veicular 
(0,68%) e do óleo diesel (0,67%). 

Depois de queda em agos-
to, as passagens aéreas aumenta-
ram 28,19%. 

 
Alimentos sobem menos 

Alimentação e Bebidas, 
por sua vez, variou menos: de 
1,39%, em agosto, para 1,02%. 
Produtos para consumo no domi-
cílio subiram 1,19%, com desta-
que para: 
. frutas (5,39%), 
. café moído (5,50%, somando 

28,54% em 12 meses), 
. frango inteiro (4,50%) e em 

pedaços (4,42%). 
Fonte: CUT 

Matéria completa em 
cut.org.br/noticias 
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