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Neste momento de tantas 
incertezas é bom pertencer  
a um Sindicato ativo. 
Conheça a nova diretoria.

Especial Coronavírus: o mundo está doente 
e Bolsonaro e seus amigos capitalistas 
preferem proteger o capital e garantir  
mais lucros. Precisamos nos defender!

A VIDA ESTÁ 
ACIMA DO LUCRO
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COM O DISTANCIAMENTO SOCIAL, ESPERAMOS 
VOLTAR ÀS ATIVIDADES EM BREVE!

Enquanto o distanciamento social for a prin-

cipal forma de reduzir a disseminação do novo 

coronavírus, o CEFOL e a Colônia de Férias, 

em Caraguatatuba, estarão fechados (ver pág. 
17). Nesse período de quarentena devido à 

Convid-19, a sede e as subsedes vão atender 

à distância, sem prejuízo aos trabalhadores. 

Assim que for seguro, voltaremos às atividades! 

Até breve!

ATENÇÃO!
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FARMACÊUTICOS: CONVENÇÃO 
COLETIVA É RENOVADA ATÉ 2022
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OS DIREITOS 
SOCIAIS ESTÃO 
MANTIDOS E 
OS SALÁRIOS 
TÊM REAJUSTE 
INTEGRAL DA 
INFLAÇÃO Hora extra

A CLT prevê o pagamento do adicional 
de 50%. Já na CCT dos farmacêuticos 
as horas extraordinárias prestadas de 
segunda-feira a sábado serão pagas com 
acréscimo de 70% e as prestadas durante 
o descanso semanal remunerado, dias 
compensados, ou feriado, serão acres-
cidas de 110%

Adicional noturno

O adicional noturno previsto na CCT 
dos farmacêuticos será de 40% de acrés-
cimo em relação à hora diurna, apli-
cando-se também aos casos de trabalho 
noturno em turnos de revezamento. Isto 
é superior aos 20% previstos na CLT. 

Licença maternidade

A CCT dos farmacêuticos prevê licen-
ça maternidade de 180 dias, ou seja, 6 
meses para cuidar de você e do seu bebê. 
Este é um direito superior ao da CLT, 
que prevê apenas 120 dias (4 meses). 

odos os direitos so-
ciais dos trabalha-
dores do ramo Far-

macêutico estão mantidos 
por mais dois anos. Após 
negociações virtuais com os 
patrões, conseguimos man-
ter as 89 cláusulas da Con-
venção Coletiva de Trabalho. 

O aumento salarial será de 
3,31% (INPC dos últimos 12 
meses) e com data-base dia 1º 
de abril. O salário normativo 
será de R$ 1.607,79 para 
empresas com até 100 tra-
balhadores, e de R$ 1.805,67 
a partir de 101 empregados.

O pagamento da PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) corresponderá 
ao valor de R$ 1.774,43 para 
empresas com até 100 em-
pregados e de R$ 2.461,94 
para empresas a partir de 
101 trabalhadores.

Adoção

A trabalhadora que adotar um filho 
ou filha, terá direito à licença mater-
nidade de 120 dias (4 meses). Caso a 
criança tenha de 13 a 36 meses, terá 
o adicional de 60 dias de licença, tota-
lizando 180 dias (6 meses).

Filhos com necessidades especiais

Se houver gastos com educação 
especializada para o filho (a) espe-
cial, tem direito a receber o reembol-
so de até 90% do salário normativo 
vigente ou então o reembolso de 
até 50% tratamento, assistência ou 
cuidador.

Auxílio creche

A CCT dos farmacêuticos prevê o 
reembolso de despesas com creche 
ou cuidadoras, sendo limitado a até 
50% do salário normativo. Lembran-
do que este benefício se encerra após 
30 meses. 

FIQUE LIGADO: A NOSSA 
CONVENÇÃO COLETIVA É UMA 

DAS MELHORES DO PAÍS

T



ELEIÇÃO MOSTRA QUE  
A ATUAL DIRETORIA  
ESTÁ NO CAMINHO  
CERTO. A LUTA AGORA  
É CONTRA OS ATAQUES  
DE BOLSONARO A 
NOSSOS DIREITOS
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O

96,13% DIZEM SIM!!!

s trabalhadores e trabalhadoras 
elegeram a nova direção do 
Sindicato Químicos Unificados 

Regional Campinas com 96,13% dos 
4.182 votos. Esse resultado da eleição, 
realizada em fevereiro, é clara demons-
tração do total apoio da categoria à 
política de lutas da atual diretoria. 

Os novos dirigentes, que assumem 
a partir de Julho até 2024, são 47 
companheiras e companheiros com-
prometidos com a luta em defesa dos 
direitos da classe trabalhadora, dos 
movimentos sociais, do meio am-
biente e de grupos discriminados. Os 
novos integrantes, junto com a atual 
diretoria, continuarão na luta por um 
Sindicato forte, que busca as melhores 

AVANÇAR SEMPRE!
TRABALHADORES ELEGEM NOVA DIRETORIA

condições de trabalho, salário e tam-
bém lazer e cultura.

Bolsonaro autoriza 
reduzir salários em até 70%

Nesse momento, a luta é pelo en-
frentamento ao governo federal que 
trata a pandemia do Covid-19 como 
um “resfriadinho” ou uma “gripezi-
nha”. Bolsonaro, na calada da noite, 
assinou Medida Provisória (MP) 
inconstitucional que autoriza as em-
presas a suspenderem ou reduzirem 
os salários em até 70%. Em meio a 
uma grave crise na saúde pública, o 
governo fica ao lado dos ricos, bancos 
e grandes indústrias.

Apuração: resultado da eleição mostra que a atual diretoria está no caminho certo
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SINDICATO SE POSICIONA EM
DEFESA DA SAÚDE E DE VIDAS

UNIFICADOS - REGIONAL CAMPINAS

Diante dessa crise que o Brasil e o mundo 
todo vivem com a pandemia do novo co-

ronavírus, que diariamente 
faz crescer o número de 
mortos e infectados, o Sin-
dicato Químicos Unificados 
se posiciona e defende:

I  Distanciamento 
social – a forma mais 
eficiente para reduzir a 
contaminação é evitar ao 
máximo o contato entre as 
pessoas e aglomerações. 
Defendemos uma media-
ção entre empresa e Sin-
dicato, pois entendemos a 
necessidade das químicas 
e farmacêuticas garantirem 
a produção.
Desta forma, as empresas 

devem construir medidas para amenizar 
a crise da saúde, tais  como flexibilizar a 
jornada para evitar os horários de pico, 
liberar quem apresentar sintomas, reforçar 
os procedimentos de higiene e segurança 
sanitária, além de garantir o distanciamen-
to social entre os trabalhadores. 

I Defesa do SUS - O controle do Co-
vid-19 exige respostas que só podem ser 
dadas por sistemas públicos  gratuitos e 
universais de saúde, de boa qualidade. O 
SUS é um modelo público e universal que 
é referência internacional. Portanto deve 
ser mantido, defendido e ampliado.

I Isenção do pagamento de água e 
luz - Defendemos a suspensão da cobran-
ça da tarifa de água e de energia elétrica 
por 90 dias, podendo vir a ser prorroga-
do. Além de não permitir o corte destes 

serviços em caso de não pagamento pelo 
mesmo período. Esta medida deve atender 
a todas as famílias que tiverem a renda 
afetada pela pandemia.

I Imposto sobre grandes fortunas 
- De acordo com um levantamento feito 
pelos Auditores Fiscais pela Democracia 
(AFD), pela Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (ANFIP), pela Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e 
pelo Instituto Justiça Fiscal (IJF), a taxação 
sobre grandes fortunas teria o potencial 
de garantir R$ 272 bilhões por ano aos 
cofres públicos.

I FORA BOLSONARO - Declarações 
irresponsáveis de Bolsonaro mostram o crime 
que ele comete contra a saúde e a vida de 
todos os brasileiros. O Brasil está a deriva nas 
mãos de um governo que não tem a capaci-
dade de agir em defesa dos empregos e da 
renda de todos os trabalhadores. Enquanto 
todos os países geram esforços para salvar 
vidas e depois a economia, Bolsonaro vai 
mais uma vez na contramão ao valorizar o 
lucro acima da vida. 

Atual diretoria e novos integrantes continuarão na luta por melhores condições de trabalho e também cultura e lazer

NOSSOS 

DIREITOS!
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96,13% DIZEM SIM!!!

PARA DEFENDER E AVANÇAR 
JUNTO COM A CLASSE 
TRABALHADORA, SÃO ESSES 
OS COMPANHEIROS E 
COMPANHEIRAS ELEITOS (EM 
ORDEM ALFABÉTICA):

Ademar José de Oliveira – Pa-
lhinha (Medley); Ailton da Silva 
Souza (Heringer); Alcione Teodoro 
(EMS); André Henrique Alves (Bann 
Química); Arlei Medeiros da Mata 
(ASK); Carlos Alberto Ferreira de 
Magalhães (Kraton); Cesar Casoni 
(Hidroall); Claudinei Piçuti (Rhodia); 

ESTA É A NOVA 
DIRETORIA ELEITA

AVANÇAR SEMPRE!

Custódio Natal Pereira (3M); Diogo 
Henrique de Oliveira (Iara); Dumar 
Galter – (Boehringer - Merial); Edi-
lene Rodrigues Santana (Spallo); 
Edvaldo da Silva Guilherme (Ceva); 
Elaine Cristina Paes Farias (Medley); 
Elias Rodrigues (Syngenta); Fabiano 
Rodrigues de Sá (Braskem); Flávia 
Cristina Caetano Serafim (Sinter 
Futura); Francisco José Filho (3M); 
Gilmar dos Santos da Silva (Dow 
Corning); Glória Nozella Lima (Zoétis); 
Iara da Silva Bindez (GVS); Ivanildo 
Cristovam da Silva (Galvani); João 
Honório Neto (Sherwin-Willians); 
José Pereira Filho - Juju  (Adere); 
José Roberto do Nascimento (PPG); 
Joselito Rodrigues dos Santos (Gal-
vani); Leonor Guerra Fermino (EMS); 
Luiz Antônio Silva (Syngenta); Marco 

Antônio Rosa (3M); Maria Ederlâ-
nia Riberio de Oliveira Silva (EMS); 
Marlene de Jesus da Silva (Sinter 
Futura); Marinel Francisco de Oli-
veira (Mexichem); Muller Teixeira de 
Lima (EMS); Odemar Alvarez Junior 
(MWV); Rafael Santino (Mexichem); 
Rosangela Paranhos (Medley); Silvio 
Fagner Araújo de Morais (EMS); 
Sueli de Fatima Oliveira (Acecil); Ta-
lita da Silva Santos Ferreira (Sinter 
Futura); Telma Ramos (3M); Valdemir 
Gomes do Nascimento (Rhodia); 
Valdir Lourenço de Souza (ASK); 
Vera Ferreira Rodrigues (Planmar); 
Vilson Candido de Oliveira (The Lycra 
Compani -Invista); Wander Viana Ger-
vásio ( Boehringer – Merial); Wilson 
Roberto Teixeira (Sherwin-Williams); 
Zélia Moreira Dias (3M)
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Na PANDEMIA, como ficam os  
DIREITOS DOS TRABALHADORES 

EMPRESAS TÊM O DEVER 
DE GARANTIR AMBIENTE 
DE TRABALHO SEGURO E 
AFASTAR OS QUE ESTÃO 
NO GRUPO DE RISCO

lucro está acima da vida 
para Bolsonaro, que vai na 
contramão das recomen-

dações internacionais e nacionais 
de se manter obrigatoriamente o 
distanciamento social para evitar a 
disseminação do Covid-19.

Como presidente, ele comete crime 
de responsabilidade ao atentar contra 
a vida da população defendendo ape-
nas o isolamento do grupo de risco, 
que são os idosos e as pessoas com 
doenças crônicas preexistentes. 

Para ele, uma doença que matou 
cerca de 950 pessoas em apenas 
um dia na Espanha é apenas uma 
“gripezinha”. Sem o distanciamento 
social e qualquer outra estratégia de 
enfrentamento ao coronavírus, o Brasil 

poderá ter mais de 1,15 milhão de mortes 
devido à Covid-19. Essa é a estimativa de 
um estudo liderado pelo Imperial College 
de Londres, que analisou os efeitos da 
pandemia em 202 países.

Por isso, não é à toa que governos 

estaduais e municipais têm fechado 
órgãos públicos, determinando que as 
empresas optem pelo trabalho à distân-
cia, que as escolas suspendam as aulas 
e que estabelecimentos comerciais 
não essenciais fechem. Tudo isso para 
reduzir a velocidade da proliferação e 
contaminação pelo vírus.

Lucro acima da vida

Mesmo assim, algumas empresas 
têm desrespeitado as recomendações 
e as ordens de fechamento. Estas 
empresas põem em risco a saúde dos 
trabalhadores e trabalhadoras, que 
acabam aceitando essa situação com 
medo de perder o emprego.

Com o objetivo de reverter algumas 
destas violações, o perfil do Instagram 
Corona Capitalismo reúne denúncias 
enviadas por trabalhadores. A cam-
panha “Muro da Vergonha - Quem 
coloca o lucro acima da vida” expõe e 
constrange marcas que mesmo diante 
da pandemia mundial forçam seus 
empregados ao trabalho sem prote-
ção, demitem ou praticam assédio 
moral para garantir a produtividade.

O

NÃO É UMA 'GRIPEZINHA"

ESPECIAL CORONAVÍRUS
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SINDICATO 
ESCLARECE DÚVIDAS

DEFENDA-SE

O que determina a legislação traba-
lhista para casos como a pandemia do 
coronavírus?

Cascone - Na verdade, a legislação não 
trata especificamente da questão, mas 
sim da garantia da saúde e segurança 
no trabalho dos empregados, já que é 
obrigação dos empregadores garantir 
que o ambiente do trabalho seja seguro.

O que fazer se o trabalhador está no 
grupo de risco?

Cascone - Ele deve comunicar ao 
empregador imediatamente a sua con-
dição e requerer o afastamento de suas 
atividades. Caso o empregador ignore, 
o trabalhador deve entrar em contato 
com o Sindicato imediatamente.

Se o empregador suspender as ativida-
des neste período, ele pode descontar 
no salário do trabalhador?

Cascone - Se o empregador suspen-
der as atividades por contra própria, 

somente poderá efetuar compensa-
ções de jornada e descontos salariais 
mediante acordo com o empregado. 
Nesse caso, a recomendação é a de que 
o trabalhador solicite que o Sindicato 
faça a negociação para protegê-lo de 
eventuais perseguições do empregador.

A empresa pode demitir ou colocar as 
pessoas em férias coletivas?

Cascone - Neste momento de crise, 
muitas empresas se aproveitam para 
demitir os empregados. O Sindicato 
buscará negociar e, se for o caso, 
propor medidas judiciais para barrar 
as demissões. No entanto, não existe 
expressamente na legislação a garantia 
de emprego.
Em relação às férias coletivas, a MP 
927 flexibilizou os prazos e as ques-
tões formais. Nesse caso, o Sindicato 
recomenda que o trabalhador não 
assine qualquer acordo individual e 
que procure o Sindicato para fazer a 
negociação. 

Quais garantias poderiam ser imple-
mentadas pelo governo para a proteção 
do trabalhador?

Cascone - Na verdade, o governo de-
veria editar medidas que protegessem 
o emprego, subsidiando o pagamento 
de salários, como outros países es-
tão fazendo. Ainda, deveria exigir a 
intensificação das normas de saúde 
e segurança no trabalho para que os 
trabalhadores dos serviços essenciais 
continuem em segurança.

Para evitar que as químicas e farmacêuticas de Campinas e região 

adotem a prática do constrangimento sobre seus trabalhadores, 

colocando seus lucros acima da vida, nesta entrevista o advogado 
do Sindicato, Vinícius Cascone, esclarece as principais dúvidas.
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PAGA LOGO, BOLSONARO!

É URGENTE A 
LIBERAÇÃO 
DA RENDA 

EMERGENCIAL
O PAPEL DO ESTADO EM MOMENTO DE CRISE É OFERECER E 
GARANTIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA POPULAÇÃO

pesar de ter sancionado o pro-
jeto de lei que prevê a renda 
mínima emergencial, o governo 

demora em liberar o pagamento de R$ 
600,00 e de R$ 1,2 mil para as famílias 
com dois ou mais trabalhadores ou por 
aquelas chefiadas por mães solteiras. 
Esses valores são fruto da pressão de 
sindicatos e organizações preocupadas 
com a situação econômica da popula-
ção, pois a proposta inicial do governo 
era de R$ 200,00. 

O Sindicato Químicos Unificados, 
por meio das centrais sindicais, pres-
siona o governo federal para liberar o 
benefício destinado para os informais, 
autônomos, desempregados e MEI 
(Microempreendedor Individual) com 
renda mensal de até três salários-mí-
nimos ou de meio salário por membro 
da família.

“CAPITALISMO, SISTEMA DE MORTE”
O blog Mulherias entrevistou a 

paulistana Daiane Novaes, de 38 
anos. Segundo ela, um salário-mí-
nimo deveria ser o básico para am-
parar a população numa situação 
como a do coronavírus. 

“A gente é tão desassistida de 
políticas públicas, creches, saúde 
básica…  Diante de uma epidemia, 
deveria existir um fundo para pagar 
quarentena compulsória, sabe?” 
Ela defende que não se deve deixar 
o empresário escolher quem traba-
lha num contexto assim “porque 
ele vai escolher o lucro”.

 “Saúde não é só ausência da 
doença, é prevenção também. Por 
isso, em momentos como o nosso, 
começo a acreditar que esse descaso 

A

é uma agenda política mesmo, para 
matar pobre, velho e criança pobre, 
que para esse Estado representam 
apenas gastos. O capitalismo é um 
sistema de morte.”, define Daiane.



E

ILEGAL E IMORAL

DECISÃO ESTÁ NA 
CONTRAMÃO DO QUE 
FIZERAM DIVERSOS PAÍSES, 
QUE GARANTIRAM A 
MANUTENÇÃO DAS RENDAS 
DOS TRABALHADORES

nquanto diversos países bus-
cam soluções dentro do pró-
prio Estado para oferecer o 

básico para a população, no Brasil o 
presidente fica ao lado dos ricos, ban-
cos, latifundiários e grandes indústrias. 
Bolsonaro assinou a Medida Provisória 
(MP) 927, que autoriza as empresas a 
suspenderem ou reduzirem os salários 
em até 70% de seus trabalhadores 
mediante acordo individual.

A medida é inconstitucional porque 
o acordo individual não é permitido, 
nem em situação de calamidade pú-
blica. A Constituição Federal, em seu 
artigo 7º, proíbe esta prática. Portanto, 
qualquer negociação deve ser feita 
por meio de acordo coletivo e com a 
participação do Sindicato.

O governo vai contra o resto do mun-
do ao atacar o emprego e a renda dos 
trabalhadores. Outra medida do governo 
brasileiro é a antecipação do 13º salário 
de aposentados do INSS. Ou seja, não 
é ajuda do Estado porque quando o be-
neficiário no final do ano precisar desse 
dinheiro, não poderá mais contar com 
essa parcela. E em última instância é um 
dinheiro que já é do aposentado.

SINDICATO DEFENDE 
MANTER SALÁRIOS E ISENTAR 

CONTAS DE ÁGUA E LUZ
O Sindicato defende que o traba-

lhador não pode ficar com mais 

essas contas, além da possível re-

dução dos salários já autorizada. 

 Os serviços de coleta, trata-

mento e distribuição de água e 

de esgotos são primordiais. A 

cobrança destas contas devem 

ser suspensa e o Sindicato está 

ao lado da sociedade para pres-

sionar no município a prefeitura 

e as empresas concessionárias 

destes serviços. 

A Aneel (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) suspendeu por 

90 dias a possibilidade de cortes 

no fornecimento de energia elé-

trica em caso de não pagamento 

pelo consumidor por conta da 

pandemia do novo coronavírus. 

A medida vale para distribuidoras 

de eletricidade de todo o país.

Panelaços em todo o Brasil protestam contra o discurso genocida do presidente

BOLSONARO AUTORIZA CORTAR 
SALÁRIOS EM ATÉ 70%
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A

TAXAR IMPOSTO SOBRE AS
IMORAIS GRANDES FORTUNAS

SEMPRE EM BUSCA 
DE MAIS LUCROS, 
MASSACRAM A CLASSE 
TRABALHADORA, 
DESTROEM O MEIO 
AMBIENTE E, POR CIMA, 
SÃO BENEFICIADOS POR 
BOLSONARO

solução que está nas mãos do 
governo federal e que pode 
ajudar na distribuição justa de 

renda é a taxar as grandes fortunas. 
Basta ter vontade política. Esse tipo 
de tributação tem potencial de arre-
cadar R$ 272 bilhões por ano. Mas, 
Bolsonaro não tem vontade política e 
está comprometido com os capitalistas 
exploradores.

Este potencial de arrecadação é com 
base em estudos feitos pelos Auditores 
Fiscais pela Democracia (AFD), pela 
Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(ANFIP), pela Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) 
e pelo Instituto Justiça Fiscal (IJF).

Estas entidades entregaram ainda 
um documento com outras 14 propos-
tas para amenizar os impactos econô-
micos do novo coronavírus no Brasil.

Segundo publicou em seu blog o 
jornalista Leonardo Sakamoto, “des-

ses R$ 272 bilhões, R$ 100 bilhões 
iriam especificamente para um Fundo 
Nacional de Emergência. Os recursos 
para abastecê-lo sairiam da tributação 
da renda e do patrimônio dos super-ri-
cos através da taxa-
ção de dividendos, 
grandes heranças 
e fortunas, entre 
outras medidas”.

“Em última ins-
tância, basta von-
tade política. Para 
os muito ricos, isso 
significaria muito 
pouco, uma lasca 
do que eles têm. 
Mas pode ajudar 
milhões de brasi-
leiros a sobrevirem 
c o m  d i g n i d a d e 
durante a crise, e 
depois dela”, disse 
Eduardo Fagnani, 

professor do Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e pesquisador do Centro de 
Estudos Sindicais e do Trabalho, que 
participou da elaboração da proposta.

Bolsonaro e o dono do Havan: proteção só aos mais ricos



DESCLASSIFICADO                      GLOBAL

PAÍS USA PERTO DE 1/3 DO QUE OUTROS INVESTEM PARA COMBATER 
AS CRISES DO COVID-19 E ECONÔMICAS

s iniciativas anunciadas até o 
momento pelo governo federal 
brasileiro para defender saúde 

e vidas e na crise econômica somam 
cerca de 4% do PIB (Produto Interno 
Bruto) do país. Em países como Reino 
Unido e Espanha, as ações dos gover-
nos chegam a 17% do PIB, aponta 
levantamento da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas). Nos Estados Unidos, 
os valores discutidos chegam a 6,3% 
do PIB, mas há uma negociação em 
andamento no Congresso para elevar 
o percentual para 11,3%.

Ao contrário do Brasil, nos Estados 
Unidos  o Congresso aprovou um plano 

de estímulos de US$ 2 trilhões para a 
economia, que inclui a distribuição 
pelo governo de US$ 1.200 para mi-
lhões de americanos, além de ajudar 
empresas.

A Alemanha anunciou pacote de 822 
bilhões de euros, que inclui proteções 
a empresas pequenas e grandes e a 
trabalhadores, além de benefícios es-
peciais para categorias como artistas. 
Proibiu despejos por falta de pagamen-
to de aluguel.

A França anunciou um pacote de 
“guerra financeira” de 300 bilhões de 
euros, que cobre o salário de traba-
lhadores afetados, inclui a suspensão 

de taxas como luz e água, e também 
criará um “fundo de solidariedade” 
para empresas forçadas a fechar e para 
as pequenas cuja receita caiu mais de 
70% em março.

Na Austrália, o governo anunciou 
que vai distribuir mais 550 dólares 
australianos aos desempregados, por 
seis meses. Na vizinha Argentina, o 
governo doará cerca de R$ 800,00 
mensais a trabalhadores informais e 
contribuintes. Além disso, o governo 
estabelecerá preços máximos para 
produtos essenciais. Haverá também 
ajuda financeira de US$ 5,3 bilhões a 
pequenas e médias empresas.

A

GOVERNO DOS PATRÕES - SINDICATO NELES!

O MUNDO 
ESTÁ 

ERRADO.
CERTO É O 

BOLSOVÍRUS
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IDIOTICES DE “BolsoNERO” 
SÃO DESTAQUE NA IMPRENSA GLOBAL
SUAS POSIÇÕES 
RECEBEM DURAS 
CRÍTICAS NA IMPRENSA 
INTERNACIONAL. TWITTER
DECIDE EXCLUIR 
POSTAGENS  DE 
BOLSONARO

The Economist – Inglaterra

A “The Economist”, uma das revistas mais 
importantes do mundo, chamou o presiden-
te Jair Bolsonaro de “BolsoNero” –o último 
imperador romano, tido como um tirano 
extravagante que tocava música enquanto 
Roma toda pegava fogo. Bolsonaro brinca 
enquanto a epidemia e iminente. O artigo 
da revista afirma que o Sars-Cov-2 ignora 
classes sociais no Brasil, que são social-
mente distante, mas fisicamente próximas. 
“Um infectador pode ser o presidente 
populista, Jair Bolsonaro. 

The New York Times – Estados 
Unidos

O jornal norte-americano reproduziu um 
texto da agência de notícias Reuters no 
qual  afirma que as medidas econômicas 
de austeridade no Brasil põem em risco a 
luta contra o coronavírus. Elas poderiam 
atar as mãos do Brasil no enfrentamento de 
sua crise de saúde pública. Diz ainda que as 
medidas para mitigar a pandemia no Brasil 
são “muito cautelosas e limitadas”.
“A razão para isso é em grande parte 
política. O presidente Jair Bolsonaro, 

que assumiu em janeiro de 2019 com a 
promessa de uma mudança econômica, 
repetidamente culpou a histeria da mídia 
por causar pânico em torno do que ele 
classifica de uma gripezinha. Ele chamou 
o fechamento do comércio em muitos dos 
estados de um crime”

Der Spiegel – Alemanha

O site da revista alemã noticiou o fato de 
Bolsonaro ter tido 
dois posts apaga-
dos do seu Twitter 
porque violavam 
as regras da rede 
social.“As mensa-
gens excluídas pelo 
Twitter são dois ví-
deos que mostram 
como Bolsonaro 
pessoalmente des-
considera as reco-
mendações de seu 
próprio Ministério 

da Saúde para combater a pandemia.

Eurásia Group – Estados Unidos

Bolsonaro tem nível de irresponsabilidade 
nunca visto num líder democraticamente 
eleito. “Bolsonaro vai matar muitos brasilei-
ros”, diz o presidente desta que é a maior 
consultoria de riscos do mundo.

Twitter – Facebook – Instagram

Jornais do mundo in-
teiro destacaram a 
decisão das redes 
sociais de excluírem 
postagens do presi-
dente Bolsonaro. As 
publicações de suas 
imagens em aglome-
rações públicas vão 
contra as normas de 
autoridades de saúde 
para o combate do 
coronavírus.

EXPLORADORES QUE PAGUEM

“BOLSONARO 
VAI MATAR 

MUITOS 
BRASILEIROS”

Eurásia Group – Estados Unidos
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CUIDE DE SI E DOS OUTROS

PREVENÇÃO É A MELHOR OPÇÃO
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UNIFICADOS - REGIONAL CAMPINASSUS ENCARA O VÍRUS

A

SAÚDE PÚBLICA, UNIVERSAL E 
DE BOA QUALIDADE PARA TODOS

CAPITALISTAS E GOVERNO 
QUEREM PRIVATIZAR 
SERVIÇO DE SAÚDE E 
GARANTIR LUCROS SOBRE 
AS DOENÇAS. SEM O SUS 
GRATUITO, ONDE VOCÊ 
SERIA ATENDIDO?

gravidade da situação em que 
o novo coronavírus impõe no 
Brasil e em todo mundo traz à 

tona as desigualdades sociais do país, a 
importância do fortalecimento do SUS 
(Sistema Único de Saúde) e a revoga-
ção da Emenda Constitucional do teto 
de gastos que congelou verbas 
da saúde até 2036 – criada 
por Michel Temer na época e 
apoiada por Bolsonaro. Com 
isso, o SUS já perdeu cerca de 
22 bilhões de reais.

Sem o SUS, a maioria dos 
brasileiros não teria acesso a 
um sistema de saúde gratui-
to. São mais de 1,5 bilhão de 
procedimentos realizados por 
ano, além de oferecer acesso a 
medicamentos gratuitos assim 
como as vacinas. 

Os Estados Unidos, por 

exemplo, não têm um sistema uni-
versal de saúde, como o SUS no 
Brasil. O sistema norte-americano é 
público-privado. O governo subsidia o 
seguro de alguns grupos específicos, 
para maiores de 65 anos e pessoas 
com deficiência e para população de 

baixa renda –, mas mesmo esses grupos 
precisam pagar por medicamentos, 
hospital e tratamentos especiais. 

Bolsonaro sucateia saúde e 
desvaloriza ciência e pesquisas

Além de sucatear o modelo 
de sistema de saúde, que é re-
ferência internacional, o atual 
governo não valoriza a ciência 
e a pesquisa mesmo em meio à 
pandemia do Covid-19. Enquan-
to o mundo corre para encontrar 
a melhor solução para combater 
o vírus, no Brasil o governo corta 
bolsas para pesquisas. Ao menos 
três programas de pós-graduação 
que se organizaram para traba-
lhar com os desafios do novo 
coronavírus sofreram redução 
de recursos.
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MEMÓRIA

DATA HISTÓRICA MARCA 
RETOMADA DA DIRETORIA 

A

ESTA DATA É PARA 
SER CELEBRADA PELA 
CLASSE TRABALHADORA; 
SEGUNDA EDIÇÃO
DO PRÊMIO SHELL 
É ADIADA

data de 21 de abril é histórica 
para a Regional Campinas do 
Sindicato Químicos Unificados. 

Neste dia, em 1991, companheiras e 
companheiros votaram pela destitui-
ção da antiga diretoria, que era pelega. 
E o Sindicato voltou a ter uma diretoria 
de luta pela defesa dos direitos e inte-
resses da classe trabalhadora.

Após a expulsão daqueles que não ti-
nham compromisso com a organização 
da categoria, o Sindicato se transfor-

mou: aumentou o patrimônio, os ser-
viços prestados aos (às) sindicalizados 
(as), forte atuação política nas lutas 

pelos direitos, de maneira unificada 
com os/as companheiros/as de Osasco, 
além da filiação à Intersindical – Cen-
tral da Classe Trabalhadora.

A Regional Campinas relembra 
essas conquistas e avanços come-
morando todos os anos com a Festa 
da Juventude & Retomada, especial-
mente às novas gerações, aos jovens 
que dão continuidade à batalha para 
a superação do capitalismo e a defesa 
de direitos não apenas da categoria 
química, mas da classe trabalhadora. 
No entanto, este ano não será possí-
vel estarmos juntos nessa importante 
data devido às recomendações dos 
organismos nacionais e internacionais 
de distanciamento social e o de evitar 
aglomerações. 

2º PRÊMIO “A VIDA ACIMA
DO LUCRO” É ADIADO

O Sindicato Químicos Unificados e 
Rede Livres adiaram o lançamento do 
2º Prêmio “A Vida Acima do Lucro”, 
que estava previsto para o dia 8 de 
abril. Considerando as recomendações 
do Ministério da Saúde, em razão do 
Coronavírus (Covid-19), decidiu-se por 
suspender a premiação. 
O prêmio é anual e entregue em soleni-
dade, sempre no dia 8 de abril, data da 

assinatura do maior acordo da história 
da Justiça do Trabalho e, por isso, his-
tórica para o Sindicato Químicos Unifi-
cados e ex-trabalhadores Shell/Basf. A 
iniciativa tem como objetivo destacar 
trabalhadores, educadores, pesquisa-
dores, militantes de movimentos sociais 
que se dedicam a proteger a vida e 
impedir que os interesses econômicos 
se sobreponham a ela.

PARA RECORDAR: Nossa Festa da Retomada e Juventude realizada no Cefol em abril de 2014

21 DE 
ABRIL
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UNIFICADOS - REGIONAL CAMPINASQUARENTENA EM SP

O

ATENDIMENTO PRESENCIAL ESTÁ
SUSPENSO DEVIDO À COVID-19

O SINDICATO  
ESTÁ PROIBIDO  
DE ABRIR POR 
DETERMINAÇÃO 
DO GOVERNO DO 
ESTADO  

Sindicato suspen-
deu o atendimento 
presencial na sede e 

subsedes em cumprimento 
à quarentena determinada 
pelo governo do estado de 
São Paulo. No entanto, os 
dirigentes e funcionários 
atendem à distância, dando 
todo suporte e apoio aos tra-
balhadores e trabalhadoras.  

Homologações

Apesar de as homologa-
ções estarem ocorrendo nas 
empresas, o Sndicato está 
atento e disponível por meio 
do telefone (19) 99167-
8619. Por esse número, 
o trabalhador pode tirar 
alguma dúvida ou enviar os 
documentos para conferir se 
está tudo correto. Basta fazer 
uma foto dos documentos e 
mandar pelo WhatsApp!

O Sindicato tem um canal aberto para atender tanto às empresas 
quantos aos trabalhadores. Os atendimentos acontecem por meio 
dos telefones (19) 3735-4900 e 97405-5662, além do email: 
regionalcampinas@quimicosunificados.com.br 
Em nosso site, nas redes sociais e por newsletter informamos 
nosso posicionamento e as principais notícias relacionadas ao 
Sindicato. Acompanhe: 

Facebook: /químicos.unificados

Instagram: @quimicosunificados

www.quimicosunificados.com.br

TOTAL ASSISTÊNCIA

COLÔNIA DE FÉRIAS
E CEFOL FECHADOS

Para contribuirmos com o distanciamento social, tão necessário 
nesse momento, o Cefol Campinas está fechado. Estão suspen-
sos também os sorteios para estadia na Colônia de Férias dos 
Químicos Unificados, em Caraguatatuba. Esperamos retomar as 
atividades em breve, assim que for seguro para todos e todas!
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FICA EM CASA

COMPRAS ONLINE 
COM DESCONTOS 

EXCLUSIVOS
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ensando na segurança de todos 
os sindicalizados e associados, o 
Sindicato Químicos Unificados 

acaba de lançar o Livres Clube, platafor-
ma que auxilia você a realizar compras 
online e oferece descontos exclusivos. 

O Livres Clube é um clube de con-
sumo dos trabalhadores que oferece 
milhares de parceiros e estabelecimen-
tos com produtos exclusivos, descontos 
em farmácias, supermercados, cursos 
universitários e muito mais!

Os associados do Sindicato e do 
COT agora têm acesso gratuito ao Li-
vres Clube. Para fazer parte deste clube 
de consumo, basta você acessar o site 

LIVRES CLUBE É UMA PLATAFORMA COM MILHARES DE 
PARCEIROS E DESCONTOS PARA COMPRAS EM FARMÁCIAS, 
SUPERMERCADOS E CURSOS

Os associados do Sindicato também 
têm descontos em lojas e serviços:

ü Micro Pró Hortolândia - Descon-
to de 70% nos cursos de informá-
tica e idiomas.

ü KNN Idiomas – Isenção do paga-
mento de matrícula e desconto de 
35% nas mensalidades, inclusive 
para dependentes.

ü César Odontologia: Desconto 
de 25% (sobre a tabela particular) 
nos tratamentos odontológicos. A 
primeira consulta, de avaliação, é 
gratuita.

ü Farma Fármaco - Desconto de 
15% para pagamento a vista ou 
10% no cartão de crédito. 

ü Fotógrafo Pedro Amatuzzi - En-
saios fotográficos para gestantes, 
infantil, cobertura de batizado, 
festa adulto/infantil – Descontos 
variam de 20% a 30%.

ü Grupo Cuidar – Serviços psico-
lógicos - Desconto de 50% para a 
psicoterapia.

ü Don Barioni Bar Pizzeria – 10% 
de desconto na sua conta pelo 
consumo.

ü Outlet dos Óculos - 15% de 
desconto no preço de qualquer 
modelo de óculos de grau ou de 
Sol.

https://clube.livres.eco.br/ 
Clique em primeiro acesso. Na parte 

superior do site aparecerá uma caixa 
para digitar o seu código, que é forma-
do pelos 6 primeiros números do seu 
CPF mais as iniciais do seu sindicato. 
Ou seja, se você é da Regional Cam-
pinas, digite QUC após os 6 primeiros 
números do CPF.

Caso você seja associado COT, digite 
os 6 primeiros números do CPF mais 
a palavra COT. Com isso, aparecerá 
uma página para que você preencha os 
dados solicitados para cadastramento. 
No próximo acesso, precisará apenas 
informar o seu e-mail e senha. 

PARCERIAS E 
DESCONTOS



SOLIDARIEDADE: O MST doou 12 toneladas de arroz orgânico para compor cestas básicas que serão entregues a famílias em 
situação de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul, em razão da covid-19 e uma das maiores secas já vista no estado.
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SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

CAMPINAS  -  fone (19) 3735-4900  
email: contato@quimicosunificados.com.br

www.quimicosunificados.com.br

facebook: /quimicos.unificados

instagram: @quimicosunificados

whatsapp: 19  97418-2700 - 19 97405-5662


