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UNIFICADOS
BOLETIM ESPECIAL SETOR FARMACÊUTICO

ENCONTRO DE 
TRABALHADORES/AS 
FARMACÊUTICOS/AS

Trabalhadores/as 
de todas as fábricas 
farmacêuticas das 
regiões de Campinas 
e Osasco debaterão as 
reivindicações a serem 
levadas aos patrões. 
Participe!

VENHA PREPARAR NOSSA 

CAMPANHA SALARIAL 

pressionar mudanças nas jornadas 
prejudicando os/as trabalhadores/
as. A unidade é adesão em peso em 
todas as mobilizações é essencial. 

Convenção Coletiva
Neste ano, apenas as cláusulas 

econômicas serão negociadas. Isso 
significa que estaremos discutindo 

com os patrões índice de reajuste 
sobre salários e benefícios, sobre 
o piso e Participação nos Lucros 
e Resultados.  Além disso, nossa 
batalha será pela defesa de nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
considerada uma das melhores do 
Brasil por garantir direitos a mais à 
categoria farmacêutica.

Trabalhadores/as das indús-
trias farmacêuticas das regiões de 
Campinas e Osasco têm um encon-
tro importante no dia 25/02, do-
mingo, às 10h no Cefol Campinas: 
o Encontro de Base que definirá as 
estratégias de luta e indicará as 
principais reivindicações gerais e 
por fábricas a serem apresentadas 
aos patrões na campanha salarial. 

A data base do setor farma-
cêutico é 1º de abril. Até lá, além 
do encontro, vamos realizar várias 
assembleias em defesa de nossa 
pauta de reivindicações. A sua 
participação é fundamental, espe-
cialmente agora que várias empre-
sas como EMS, em Hortolândia, 
e Eurofarma, em Itapevi, tentam 

Anote aí!

CEFOL CAMPINAS: Rod. Dom Pedro I, Km 118 – Sentido Jacareí

25/02 ÀS 10H 
NO CEFOL CAMPINAS
Procure o dirigente sindical 

 na sua fábrica para preencher sua ficha  
e confirmar sua presença! 
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UNIDADE TOTAL PARA 
I M P E D I R 
ATAQUES DOS PATRÕES!

56 mil trabalhadores em luta

É preciso estar junto com o sindicato nesta luta
Desde o ano passado 

o Unificados está com os/
as trabalhadores/as das 
empresas Eurofarma, de 
Itapevi, e EMS, de Hor-
tolândia, combatendo as 
investidas destas farma-
cêuticas para implanta-
ção de jornadas ruins, que 
jamais seriam aceitas se 
fossem apresentadas em 
negociação com o sindi-
cato. Ocorre que estas 
duas empresas usaram o 
argumento de que agora 
que a reforma trabalhista 

está em vigor há a pos-
sibilidade de negociar a 
jornada diretamente com 
cada trabalhador. O Uni-
ficados orienta a todos/
as os trabalhadores/as a 
não assinar nada, nenhum 
termo, nenhuma propos-
ta de acordo sem antes 
consultar-se com dirigen-
tes sindicais e organizar a 
resistência coletivamente. 
Contamos com uma das 
melhores convenções co-
letivas, dentre todas as 
categorias profissionais do 

São Paulo reúne nada 
menos que 56 mil traba-
lhadores e trabalhadoras 
do ramo farmacêutico e é 
a primeira grande categoria 
que negocia com a patronal 
neste ano. Desde 2003 o 
setor apresenta números po-
sitivos. Na comparação com 
2016, as vendas cresceram 
em reais 11,7%, sendo que 
entre 2014 e 2017 o cres-
cimento foi muito acima da 
inflação, 35%.

Em 2017 o faturamento 

Brasil, e não podemos abrir 
mão de nenhum direito. 

Finais de semana livres! 
A EMS pressionou os 

trabalhadores a assinar 
acordos individuais de 
“Compensação de Jorna-
da”. Na realidade, trata-se 
de uma jornada péssima, 
rejeitada pelos trabalhado-
res, em que eles só teriam 
folgas em finais de semana 
inteiros (sábado e domin-
go) uma vez no mês. As 
demais folgas cairiam em 

dias aleatórios da sema-
na, o que é péssimo para 
a qualidade de vida dos 
trabalhadores que serão 
prejudicados no convívio 
familiar, na possibilidade 
de realizar estudos durante 
a semana, etc. A luta nesta 
fábrica é pela anulação 
destes “acordos individu-
ais”, uma vez que a jornada 
assinada com o Unificados 
tem validade até 15 de 
janeiro de 2019 – portanto 
estes acordos diretos não 
têm validade legal. 

foi de R$ 56,8 bilhões, e em 
2014 foi de R$ 41,9 bilhões.

 Inflação abaixo de 2%
Os/as trabalhadores/as do 

setor farmacêutico precisam 
ter claro que a definição do 
índice de reivindicação das 
cláusulas econômicas está 
ligada ao índice de inflação. 
Tradicionalmente, conside-
rando o alto faturamento das 
farmacêuticas, o percentual 
contempla a reposição das 
perdas inflacionárias mais um 

percentual de aumento real. A 
estimativa apresentada divul-
gada pelo Banco Central é de 
que a inflação seria de 2,24% 
em 1º de abril. No entanto, 
estas previsões têm sido 
superestimadas. A inflação 
de janeiro, por exemplo, pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) ficou em 
0,23%, enquanto a estimativa 
era de que ficasse em 0,42%. 
Portanto, muito provavelmen-
te o índice de inflação em abril 
será próximo de 2%.

Trabalhadores farmacêuticos da 
Regional Campinas participam 
da assembleia para delibera-
ção sobre a campanha salarial 
2018 do Setor Farmacêutico 
no domingo, 25/02/2018. A 
1ª chamada será às 10h e 2ª 
chamada às 10h30. A assem-
bleia será realizada no Centro de 
Formação e Lazer de Campinas, 
na Rodovia Dom Pedro I, km 
118 – sentido Jacareí.

A T E N Ç Ã O

Assembleia Geral 
Extraordinária 


