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SETOR FARMACÊUTICO

Começa a Campanha
Salarial 2022
Com data-base em 1º de abril, as
federações representativas dos
trabalhadores e trabalhadoras do
Setor Farmacêutico já estão dando
os primeiros passos da CAMPANHA
SALARIAL 2022.
Como no ano passado, a campanha
será unificada e coordenada pela
Fetquim (CUT) e Fequimfar (Força
Sindical).
As lideranças sindicais reuniram-se
e elaboraram uma pauta de
reivindicações a ser avaliada pela
base de sindicatos filiados. A proposta
é entregar a pauta ao sindicato
patronal Sindusfarma até o dia 10 de
março próximo.
No ato de entrega da pauta de
reivindicações, deve ser anunciado
o calendário de negociações. A
composição da bancada da FetquimSP/CUT será uma liderança da
entidade + 1 um representante por

sindicato que tem farmacêutica
na base territorial, como é o caso
do nosso Sindicato.
“Frente a uma
conjuntura tão
complicada, com
alta inflação que
recaí sobre o
poder de compra
dos trabalhadores,
a unidade dos
Químicos da CUT e da Força
Sindical na Campanha Salarial
de 2022 é importante para a
luta pela reposição da inflação
mais ganho real nos salários”,
destaca o presidente do
Sindicato dos Químicos do ABC,
Raimundo Suzart.
A Fetquim-SP/CUT representa
cerca de 185 mil trabalhadores e
trabalhadoras, aproximadamente
60% da categoria no ramo no
Estado de São Paulo.

Veja abaixo os principais pontos da Pauta
1) Reajuste de salários pelo índice de Inflação integral apurado entre 01/04/2021 e
31/03/2022 + aplicação de 5% a título de
aumento real
2) Piso salarial de R$ 2.500,00
3) PLR – Para as empresas que não tem
acordos específicos, pagamento aos trabalhadores/as equivalente a 2 pisos salariais já
reajustados
4) Reajuste do Vale alimentação / vale cesta
para R$ 700,00
5) Renovação das demais cláusulas do atual
acordo coletivo com vigência até 2023, com
correção das cláusulas que dialogam com
questão econômica e multas

Sindicato firma novo convênio com Colônia de Férias
em Solemar/Praia Grande
Todos da categoria química
do ABC podem aproveitar
a oportunidade, basta se
associar ao Sindicato!
Leia mais na página 3
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Políticas Públicas e Sociais

Sindicato se une às vozes que clamam

JUSTIÇA POR MOISE

O Sindicato dos Químicos do ABC, por meio
de seu secretário de Políticas Sociais, Jansen
Nunes Rosa, manifesta sua indignação com
o crime bárbaro de assassinato do jovem
Moise Mugenyi Kabagambe, ocorrido no Rio
de Janeiro em 24/01, e se une às vozes que
clamam “Justiça por Moise”.

ampla de extermínio da juventude negra, simbolizada na morte de Ágathas, João Pedros,
Marielles, entre tantos outros.

Moise: jovem, negro, pobre e refugiado
Acolhido como refugiado em 2011, Moise
deixou a República Democrática do Congo
para fugir da violência. Mas como encontrar
acolhimento em uma sociedade em que 77%
das pessoas assassinadas em 2021 são
negras, 67% das mulheres mortas são negras,
é o quinto país em número de feminicídios
e o primeiro em número de assassinatos de
homossexuais e pessoas trans?

“É importante que a sociedade se organize e
se posicione frente a mais esse crime bárbaro
de um jovem negro, pobre, refugiado. Moise é
mais uma entre tantas vítimas do nosso racismo estrutural, da desumanização promovida
por um governo fascista e vítima da precarização das relações de trabalho, aprofundadas
em seu grau máximo com a reforma trabalhista de 2018”, pontua Jansen.
Moise foi brutalmente assassinado por reivindicar seu direito enquanto trabalhador com
salário atrasado. Os agressores estão tentando justificar a morte por Moise estar supostamente alcoolizado, mas o que fica escancarado, além do racismo, é a relação precária de

Saúde e Segurança

trabalho do jovem congolês no quiosque da
Barra da Tijuca.
O crime teve repercussão internacional, mas
infelizmente é parte de uma política mais

“Queremos justiça em todos
os seus aspectos: por Moise
e por mudanças profundas,
como a revogação da
Reforma Trabalhista de 2018,
e mudanças na presidência,
no parlamento e na sociedade”, completa Jansen.

Nós e a Covid 19

Já estamos no segundo
ano da pandemia da Covid19, uma doença que
era desconhecida, grave e mortal, causada por
um vírus extremamente
transmissível. Medidas duras individuais e coletivas foram implantadas para
enfrentá-la e combatê-la, trazendo sofrimento e dor para a população: paralização de atividades presenciais , inclusive
na educação formal, mudanças e fechamentos nas firmas, processos e locais de
trabalho, perda de familiares e amigos,
uso de máscaras, isolamento social produziram sofrimento mental , dificuldades
econômicas e sociais profundas.
Hoje, olhando para trás, é inegável que as
lições vivenciadas e os aprendizados foram inigualáveis.
Indivíduos, empresas, organizações sociais, o sistema público com suas dificulda-

des, ambiguidades e contradições se juntaram
em ações coletivas e solidárias para minimizarem o todo esse mal.
Profissionais de saúde aumentaram suas experiências e conhecimentos sobre a doença
e seu tratamento ,vacinas foram descobertas,
produzidas e aplicadas na população...e a pesquisa por um antiviral eficaz continua, .
Com tudo isso, conseguimos reduzir o número
os casos e óbitos, e diminuir as medidas restritivas impostas.
Porém o momento atual ainda preocupa. O
surgimento de novas variantes do coronavírus aliado ao aumento da exposição e ao
relaxamento dos cuidados preventivos individuais e coletivos de proteção, bem como a
vacinação incompleta traz novamente o aumento da doença.
Sabemos que as mutações genéticas ocorrem com mais frequência quando há maior circulação do vírus na população. As mutações

podem trazer ou não uma capacidade de
adaptação maior do vírus em nosso organismo, bem como aumentar o risco de um
comportamento agressivo dele no individuo
infectado, principalmente se não tiver tomado as doses recomendadas das vacinas.
Nosso papel então é reduzir essa possibilidade, continuar com cuidados, atitudes
e hábitos (uso de máscaras, higiene das
mãos, distanciamento social em locais públicos e fechados..) já incorporados no nosso dia a dia. É preciso ter um firme propósito
de cuidarmos de nós, da nossa família e dos
outros em quaisquer espaços e ambientes.
Fiquem atentos, se previnam, se cuidem,
só assim venceremos de vez essa batalha! O serviço de saúde do Sindicato dos
Químicos está a sua disposição sempre
que preciso.
Dr. Ivan Costa – Médico do trabalho no
Sindicato dos Químicos do ABC
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Uma boa opção de lazer
pertinho de você!
• Como fazer a reserva:
As reservas devem ser feitas
no mês anterior ao mês da
hospedagem, por meio do
telefone 4433 5800, falar com
Cristina, das 9h30 às 17h30.

• Valor:
A diária do apartamento é R$
150,00, e tem capacidade
máxima para 6 pessoas, incluindo
crianças com idade superior a 3
anos. Crianças até 3 anos não
pagam, mas tem que apresentar
documentação na reserva e no
check-in.

• Pagamento:
O pagamento deverá ser feito
na sede do Sindicato: rua
Senador Flaquer, 813 – Santo
André, sempre com 10 dias de
antecedência, pois as guias com
os nomes dos hóspedes serão
emitidas de forma online pelos
Químicos de SP.

Os associados
e associadas do
Sindicato têm agora
mais uma alternativa
de passeio para sua
família: a Colônia de
Férias em Solemar,
na Praia Grande.

• Localização:

A Colônia pertence
ao sindicato parceiro
Químicos de São
Paulo e o convênio
foi firmado em fevereiro.

Rua José Basílio da Gama, 296
- Solemar - Praia Grande - São
Paulo - CEP: 11709-380

“É uma grande conquista para a categoria química, que há muito tempo
reivindicava uma Colônia de Férias mais próxima do Grande ABC”, destaca o
secretário geral e de imprensa do Sindicato, Paulão.
São 25 apartamentos disponíveis para os nossos associados/as. Recém
reinaugurada, a Colônia tem suítes equipadas com frigobar, televisão, ventilador
e cozinha; Salão de Jogos, piscinas com vestiários e estacionamento.
Se você ainda não é sócio/a, aproveite a oportunidade e sindicalize-se! Fale
com algum diretor ou representante do Sindicato no seu local de trabalho ou
ligue para 4433 5800.

IRPF 2022: faça sua declaração no Sindicato!
Desconto especial para associados/as
De 21 de março a 28 de abril haverá atendimento na sede do Sindicato, em Santo André, mas é necessário
agendá-lo antes diretamente com Soraia no tel.: (11) 9769 6030.
Dias e horários do atendimento:

2ª e 6ª feiras das 13h às 17h

Valores: Sócios e sócias do Sindicato: R$ 70,00

3ª e 5ª feiras das 09h às 13h

Não associados: R$ 120,00

A sede do Sindicato em Santo André fica na rua Senador Fláquer nº 813, Centro
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Campanha de Matrículas da
FAPEN oferece 10% de desconto
aos associados do Sindicato
A Faculdade Pentágono (FAPEN) está chegando na reta final da campanha de
matrículas e oferece desconto para sócios/as e dependentes do Sindicato dos
Químicos do ABC.
Lembrando que em processo de renovação e/ou conversa sobre, o desconto é
mantido até a formalização.

Mais informações você obtém com
Bruna Gregorio Souza no tel. (11) 4437 5577

Trabalhadores(as) e Sindicato: juntos somos fortes. Sindicalize-se!
Reformas Trabalhista, da Previdência, Carteira Verde Amarela. Vivemos tempos em que governo e empresários tentam por todos os lados minar
a organização dos trabalhadores/as para acabar de vez com os direitos trabalhistas e sociais. Por isso é fundamental se associar ao Sindicato
e participar das atividades. De quebra você ainda tem benefícios como advogado trabalhista, Colônia de Férias em Caraguatatuba e vários
convênios com colégios, universidades, dentistas e serviços médicos. Preencha a ficha abaixo e entregue a um dirigente do Sindicato.
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