
Livres – Rede de Produtos 
do Bem, que conta com total 
apoio do Sindicato, lançou o 
VOZES LIVRES. Um programa 
dedicado a abordar temas e 
experiências da agroecologia 
e economia solidária por meio 
de entrevistas com pesquisa-
dores, idealizadores de projetos 
e muitos outros.

O primeiro episódio já está 
no ar! Para assistir, CLIQUE 
AQUI. Nós falamos sobre o 
que é a Rede Livres, uma ini-

ciativa de ativistas, entidades 
e coletivos que busca integrar 
a produção, a comercialização, 
o consumo além da logística e 
das finanças solidárias.

Todas as sextas-feiras, às 
18h, na página do Livres, você 
tem um encontro marcado com 
o VOZES LIVRES. Não perca! Os 
episódios online foram pensa-
dos um a um para levar mais 
informação, oportunidades e 
uma forma mais solidária de 
comercializar produtos. 

VOZES LIVRES:
AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA
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Os dias estão difíceis para 
a maior parte da população 
brasileira. Segundo estudo 
da Rede Brasileira de Pesqui-
sa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede 
PENSSAN), publicado no por-
tal Brasil de Fato, o aumento 
da fome no Brasil está mais 
acelerado nos últimos anos. 
Entre 2018 e 2020 a alta foi 
de 27,6% ao ano. Entre 2013 

e 2018, o índice não passava 
de 8%.

O Banco de Alimentos, uma 
iniciativa da Apeoesp Subsede 
Osasco e do Sindicato dos Quí-
micos Unificados, tem como 
objetivo levar cestas básicas 
a lideranças comunitárias das 
periferias. Mas para que isso 
ocorra precisamos muito da 
sua doação! Quem tem fome, 
tem pressa! Participe!

S O L I D A R I E D A D E

PLANTÃO DE RECEBIMENTO

Sindicato dos Químicos Unificados- Regional Osasco
Rua Alexandre Baptistone, 265
3° e 5° feira - das 10h às 12h30
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O acordo da campanha sa-
larial do setor farmacêutico 
foi assinado na segunda-fei-
ra, 12/4, em cerimônia online 
entre os sindicatos filiados à 
Fetquim e a patronal.

Os salários até R$ 8,8 mil 
terão reajuste de 6,94%, que é 
o percentual integral da infla-
ção medido pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC). Avanço importante foi 
a prorrogação da manuten-
ção das cláusulas sociais da 
convenção coletiva de trabalho 
até 2023. Em meio a tantos 
problemas e um cenário difí-
cil para a classe trabalhadora, 

conseguimos avançar em me-
lhorias às condições de vida de 
todos e todas.

Tudo isso é fruto do traba-
lho de luta do Químicos Uni-
ficados, que sempre esteve 
em defesa dos trabalhadores 
e conseguiu avançar nas ne-
gociações.

SETOR FARMACÊUTICO: REAJUSTE DO 
SALÁRIO É DE 6,94%

Além da reposição 
de 100% da inflação, 
conseguimos 
avanços importantes 
como a prorrogação 
por mais dois anos 
dos nossos direitos 
sociais com a CCT


