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Setor Farmacêutico 

Reajuste será de 11,73%
Convenção Coletiva garante reposição da inflação 

e manutenção dos direitos
Em assembleias realizadas pelo Sindicato nas empresas farmacêuticas da região, 
os trabalhadores/as aprovaram a proposta patronal e autorizaram a assinatura da 
Convenção Coletiva. 

A proposta aprovada garante a reposição integral da inflação e todos os direitos por 
mais um ano.

“A unidade e mobilização das federações Fetquim-CUT e 
FequimfarForça Sindical, junto aos sindicatos filiados, 

conseguiram mais uma vez garantir os direitos e um 
reajuste econômico sem perdas para a inflação oficial, o 
que é muito importante diante da carestia dos alimentos, 

gás e tarifas, resultado do desgoverno Bolsonaro”, 
destaca o presidente do Sindicato, Raimundo Suzart.

Veja os principais pontos aprovados: 
• Reajuste salarial: 11,73%

• Teto de R$ 9.250,00 (5,11% de reajuste) e 
quem ganha acima do teto receberá uma par-
cela fixa de R$ 1.085,03

• Piso salarial:
Empresas com até 100 (cem) empregados: 
R$ 1.921,05

Empresas com mais de 100 (cem) empregados: R$ 2.157,48

• PLR
Empresas com até 100 (cem) empregados: R$ 1.982,57
Empresas com mais de 100 (cem) empregados: R$ 2.750,73

• Cesta Básica ou Vale-Alimentação
Empresas com até 100 (cem) empregados: R$ 335,19
Empresas com mais de 100 (cem) empregados: R$ 450,00

• Auxílio Home Office
Empresas com até 100 (cem) empregados: R$ 96,05
Empresas com mais de 100 (cem) empregados: R$ 107,87

1º de maio 
unificado será 
no Pacaembu

As centrais sindicais farão 
ato unificado neste 1º de Maio 

– dia do Trabalhador e da 
Trabalhadora. 

O evento será na Praça Charles 
Miller, em São Paulo, em frente 

ao Estádio do Pacaembu, a 
partir das 10 horas.

O lema deste ano é Emprego, 
Direitos, Democracia e Vida, 
e será o primeiro ato público 

presencial promovido pela data, 
após dois anos no formato 

virtual, em razão da pandemia. 

Daniela Mercury, Dexter e Lecy 
Brandão estão entre os artistas 

confirmados no evento, que 
contará com a participação de 

representantes de diversos 
movimentos sociais e políticos 

alinhados com a defesa dos 
direitos sociais e trabalhistas.

Participam da organização as 
centrais CUT, Força Sindical, 

UGT, CTB, NCST, CSB, 
Intersindical Central, CSP 
Conlutas, Intersindical IL e 

Pública.
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Expediente

Sindicatos pressionam para 
garantir a Convenção 190 
da oiT contra a Violência e 
assédio no Trabalho

abrangente de compor-
tamentos inaceitáveis e 
intoleráveis. 

Também estimula que os 
países adotem políticas de prevenção e melhorem as legislações espe-
cíficas para conter práticas discriminatórias e agressivas no trabalho, a 
exemplo da Lei Maria da Penha.

Fim do assédio e igualdade nos locais de trabalho
“É necessário que todas as centrais sindicais e sindicatos façam pres-
são junto aos deputados em Brasília para aprovar essa Convenção 
para melhorar a convivência nos ambientes de trabalho sem violência 
e qualquer tipo de assédio principalmente junto às mulheres trabalha-
doras”, destaca Aírton Cano, diretor do Sindicato e coordenador da 
Fetquim-SP. 

Paulo José dos Santos, o Paulão (foto), secretário geral e 
de imprensa do Sindicato reforça a importância da Con-
venção aprovada para assegurar a igualdade de gênero e 
a não discriminação. “Os ambientes de fábrica precisam 
ser locais agradáveis e relações de trabalho respeito-
sas para que possamos cuidar com tranquilidade da 

nossa família e criar com dignidade nossos filhos”, afirmou.

Texto da Assessoria de Saúde e Previdência da Fetquim-SP

aSSoCiação doS aPoSenTadoS 
elegerá nova direção em 20 de maio
No dia 13 de abril foi realizada a primeira 
assembleia presencial da Associação dos 
Aposentados Químicos ABC, depois de 
um longo período de recesso devido à 
pandemia.

A assembleia foi realizada na sede do 
nosso Sindicato, em Santo André e abriu 
o processo eleitoral da entidade presidida 
hoje por Milton Nunes de Brito (Tijolinho). 

Foram apresentados aos presentes os 
membros que compõem a chapa (foto) 
que concorrerá na eleição para a gestão 2022/2026 da entidade, marcada para 20 de maio 2022, 
também na sede do nosso Sindicato, localizada na rua Senador Flaquer nº 813, Centro de Santo 
André, em primeira chamada às 14h, e segunda chamada às 15h.

Além da eleição, foi debatido a possibilidade de mudança do plano de saúde.

A entidade também está retomando os plantões para atendimento na sua sede, que acontecem 
todas às terças e quintas-feiras, das 9h às 16h. A Associação dos Aposentados e Pensionistas 
Químicos do ABC está localizada na av. Lino Jardim, 401 – Santo André - Tel.: 4432-3624

O Brasil ainda não ratificou (votou no Congresso) a Convenção 190 da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho) que trata da contenção de 
todo tipo de violência e assédio no local de trabalho.

No dia 21 de junho de 2019 a OIT adotou essa Convenção, que entrou 
em vigor em 25 de junho de 2021. 

Se não houver pressão essa Convenção demorará anos para ser 
aprovada. O último exemplo é da Convenção Interamericana Contra o 
Racismo, aprovada em 2013, mas só ratificada oito anos mais tarde, 
em 2021.

Para entender a Convenção 190 
A Convenção 190 reconhece o direito de todas as pessoas a um 
mundo livre da violência e assédio. Define a violência e assédio como ” 
um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis” que ” tem por 
objetivo provocar danos físicos, psicológicos, sexuais e econômicos “.

Esta definição abrange o abuso físico, o abuso verbal, o bullying e o 
mobbing ( perseguição psicológica ou moral), o assédio sexual, as 
ameaças e a perseguição. Com a recomendação 206 da OIT, estabe-
lece um quadro para prevenir e combater a violência e o assédio no 
mundo do trabalho.

É a primeira Convenção que define internacionalmente o conceito de 
agressão no mundo corporativo, incluindo violência de gênero. Reco-
nhece para todos um ambiente livre de assédio e traz uma definição 

iRPF 2022: faça sua 
declaração no Sindicato!
O atendimento será na 
sede do Sindicato em 
Santo André, mas é 
necessário agendá-lo 
diretamente com 
Soraia no tel.: 
97369-6030

VALORES:

ASSOCiADOS/AS: R$ 70

NÃO ASSOCiADOS/AS: R$ 120
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Mobilização nas fábricas

explosão em mauá: trabalhador morre 
em acidente na megaquímica

Uma explosão ocorrida na manhã de 13 de abril, em Mauá, matou um trabalhador e deixou um outro ferido com queimaduras. 
O acidente foi na empresa Megaquímica Embalagens Produtos Químicos, localizada no Condomínio ACIBAM em Sertãozinho.

Diretores do Sindicato estiveram no local e de acordo com o que conseguiram apurar os trabalhadores estavam fazendo a ma-
nutenção de um tanque de solventes.

Joel Santana (foto), diretor do Sindicato que coordena a Regional de Santo André, lamentou o ocorrido. “O acidente aconte-
ceu por falta absoluta de segurança da empresa. Pior, a empresa legalmente trabalhava em recuperação de materiais 
plásticos e não declarou que trabalhava com solventes inflamáveis”, afirmou. O Sindicato solicitará fiscalização rigorosa 
do Ministério do Trabalho e do Ministério Público.

A diretoria da entidade se solidariza com a família da vítima.

Vitória na Colgate: 
jornada 6x3 por mais 

dois anos
A renovação do acordo de Jornada de Trabalho 6x3 por mais dois anos 
foi aprovada pelos trabalhadores e trabalhadoras da Colgate Palmolive. 
Assim, o direito está assegurado até 14 de abril de 2024.

O Coordenador Regional do Sindicato dos Químicos em São Bernardo 
do Campo, Tonhão, juntamente com os diretores(as) Romualdo, Silvia, 
Edilene e a Coordenação do SUR ( Sistema Único de Representação), 
parabenizam a todos(as) por mais essa grande conquista.

Não é de hoje que a jornada 6x3 na Colgate estava ameaçada e reno-
var esse acordo neste momento representa uma importante vitória.

Protesto na davene
O Sindicato realizou um protesto na empresa Davene, em Diadema, 
no início de março. Os motivos: PLR, banco de horas, terceirização e 
Recuperação Judicial, informa a Regional.

8 de março: 
a importância da mulher 
ocupar todos os espaços 

de poder
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, a 
Comissão de Mulheres Químicas do ABC con-
vidou Márcia Viana (foto), secretária da Mulher 
Trabalhadora da CUT-SP para uma palestra/
debate sobre o Empoderamento das Mulheres 
na reunião do colegiado da diretoria.

A atividade foi virtual, mas aberta, e contou 
com a participação de diversos dirigentes 
sindicais e representações políticas – como a 
vereadora Ana Nice, de SBC.

Marcia abordou pontos como a necessária 
cassação de Artur Do Val pelo desrespeito 
às mulheres ucranianas, a desigualdade de 
gênero, machismo, cotas e a participação 
política das mulheres. Para saber mais, use o 
QR Code ao lado.

Formação: diretoria participa 
do Programa CePS

Com 4 módulos, a diretoria do Sindicato participou neste mês de 
abril do Programa CEPS – Concepção, Estrutura e Prática Sindical, 
da CUT, desenvolvido pela Secretaria de Formação do Sindicato.

Os módulos foram realizados no Centro de Formação Celso Daniel, 
em São Bernardo do Campo, e contaram com o sindicalista João 
Vaccari Neto, que abordou a história da CUT, e do coordenador do 

Dieese, Fausto 
Augusto Jr. que 
debateu os desa-
fios do Movimento 
Sindical na atuali-
dade.

A secretária de 
Formação do 
Sindicato, Daniel-
le Franco, desta-
cou as reflexões 
propiciadas pelos 
temas debatidos. 
“Foram aulas 
enriquecedo-
ras”, comentou

28 de abril: 
dia internacional em memória 

das Vítimas de acidentes e 
doenças do Trabalho

O dia 28 de abril significa, no mundo 
inteiro, a data escolhida para lembrar dos 
trabalhadores e trabalhadoras vitimados 
por acidentes do trabalho e por doenças 
profissionais e outras doenças relaciona-
das ao trabalho, e para lutar por melhores 
condições de trabalho, para que tais per-

das humanas não voltem, jamais, a acontecer.

“Lembrar os mortos – Lutar pelos vivos”
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Oportunidade de qualificação profissional 
SENAi mauá. Aproveite!

Buscando formas de proporcionar uma melhor qualificação profissional aos trabalhadores e trabalhadoras da categoria 
química do ABC e seus dependentes, o Sindicato reuniu-se com representantes do SENAI Santo André, Mauá e SBC. 
O resultado é esta divulgação de excelentes oportunidades aos interessados/as.

Na grade de cursos técnicos 2022 há opções gratuitas e pagas. Entre os cursos oferecidos, estão: VBA para Excel; 
Tratamentos de Efluentes Industriais; Excell; Preparação de Cosméticos, entre outros.

se inTeRessOu? Acesse o web site do SENAI Mauá ou use o QRCode ao lado.

Novo Site: Sindicato cada vez mais perto de você
O website do Sindicato dos Químicos do ABC está de cara nova, com um design mais moderno, 
dinâmico e ágil, com navegação mais agradável também pelo celular.

Agora estão mais bem localizados tudo o que o Sindicato oferece a seus associados como 
colônias de férias, médico do trabalho, advogados e os convênios, que garantem descontos em 
diversos estabelecimentos. Em breve teremos outra inovação: sindicalização on line.

Acesse, navegue, deixe suas críticas e sugestões, interaja. 

Juntos, somos mais fortes!

www.quimicosabc.org.br


