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TODOS JUNTOS NO 
FORA BOLSONARO
No dia 2 de outubro o FORA 

BOLSONARO foi às ruas em 
mais de 300 municípios, com 
manifestações em todas as 
capitais. Os protestos mobiliza-
ram em torno de 700 mil pes-
soas, segundo levantamento 
dos organizadores. 

A insatisfação popular deve-
-se à situação limite que a cada 
dia se agrava com o aumento 
da fome e da inflação, que 
afunda a classe trabalhadora, 
corroendo o poder de compra 
de salários e benefícios sociais.

A população brasileira não 
aguenta mais os absurdos que 

Bolsonaro tem feito com o país. 
Por isso, fomos às ruas protes-
tar contra esse governo geno-
cida que já matou quase 600 
mil pessoas nesta pandemia. 

Com pedidos de impeach-
ment de Bolsonaro, contra a 
alta nos preços, a fome e em 
defesa da democracia, o Sin-
dicato Químicos Unificados, a 
Intersindical e o Livres Agro-
ecologia estiveram ao lado 
da população neste ato que 
reuniu milhares de pessoas no 
Brasil. ASSISTA e veja como 
foi a participação do sindicato 
nessa luta. 

https://fb.watch/8uCdL8V5mG/
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Apesar de as empresas 
estarem voltando aos pou-
cos ao trabalho presencial, as 
gestantes ainda não precisam 
retornar. Segundo Vinicius 
Cascone, advogado trabalhista 
do Sindicato Químicos Unifica-
dos, enquanto durar o estado 
de emergência, as mulheres 
grávidas devem trabalhar de 
casa, sem risco de demissão 
sem justa causa ou suspensão 
e redução do salário.

Esse direito está previso 
na lei 14.151, em vigor desde o 
último dia 12 de maio, que diz:

Durante a emergência de 
saúde pública de importância 
nacional decorrente do novo 
coronavírus, a empregada 
gestante deverá permanecer 
afastada das atividades de tra-
balho presencial, sem prejuízo 
de sua remuneração.

Pela legislação, as mulhe-

res grávidas têm o direito ao 
afastamento remunerado, 
mesmo que não tenham condi-
ções de executar o trabalho em 
casa. A lei, portanto, não fala 
em critérios sobre a vacinação 
completa e o percentual (de 
vacinação) da sociedade. Ape-
nas vinculou o afastamento 
com o estado de emergência 
pública. 

O estado de emergência 
de saúde pública é válido até 
dia 31 de dezembro deste 
ano ou antes disso, se hou-
ver o término da emergência 
internacional de saúde devido 
à pandemia de covid-19, por 
decisão da OMS (Organização 
Mundial de Saúde).

Portanto, trabalhadora 
gestante, não é necessário 
voltar ao trabalho presencial. 
Em caso de dúvidas, procure 
o Sindicato!

GESTANTES NÃO 
PRECISAM VOLTAR 
AO TRABALHO 
PRESENCIAL



A decisão de tomar a vacina 
não pode ser encarada como 
uma escolha pessoal, porque 
alguém que decide não se vaci-
nar prejudica não apenas a si 
e sua família, mas atrapalha 
o fim da pandemia como um 
todo. 

Pessoas que não se vaci-
nam ajudam a manter o vírus 
circulando e podendo sofrer 
mutações. Isso quer dizer que 
podem surgir variantes não 
combatíveis pelas vacinas que 
temos agora, portanto, uma 
pessoa que não se vacina 
prejudica a sociedade como 
um todo.

O Químicos Unificados é 
um sindicato que preza pela 
consciência coletiva e união da 
classe trabalhadora em defesa 
do interesse comum, por isso 
defendemos a vacinação cole-
tiva, tanto como forma de pre-
servar a saúde individual, como 
contribuição coletiva.

Por isso, ressaltamos a 
importância desta consciên-
cia. Vacine-se. Se já tomou as 
duas doses, continue acompa-
nhando o calendário de vaci-
nação para saber se algum 
conhecido ou parente já pode 
tomar a terceira dose. LEIA 
MAIS em nosso site. 

VACINAÇÃO COLETIVA É ESSENCIAL PARA 
O COMBATE AO CORONAVÍRUS

https://quimicosunificados.com.br/noticia-principal-unificados/a-importancia-da-vacinacao-contra-o-coronavirus-para-a-protecao-de-toda-a-sociedade/
https://quimicosunificados.com.br/noticia-principal-unificados/a-importancia-da-vacinacao-contra-o-coronavirus-para-a-protecao-de-toda-a-sociedade/
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Quem tem filho pequeno 
sabe dos cuidados neces-
sários, principalmente nos 
primeiros meses de vida do 
bebê. Por isso, a Convenção 
Coletiva dos Farmacêuticos 
garante que a mamãe tenha 
direitos especiais. Confira o 
VIDEO e entenda quais são 
os direitos previstos na con-
venção coletiva!

A Convenção Coletiva dos 
Químicos garante um reem-
bolso de despesas com creche 
e cuidadoras num valor de 
até 50% do salário normativo. 
ASSISTA e saiba mais sobre 
seus direitos! 

É fundamental conhecer 
os próprios direitos e saber 
de onde vieram nossas con-
quistas para barrar os abusos 
dos patrões e seguir lutando.

Por isso, acompanhe a 
nossa série de vídeos sobre a 

Convenção Coletiva de Traba-
lho, tanto da categoria química 
quanto farmacêutica. É muito 
importante que todas as tra-
balhadoras e trabalhadores 
fiquem atentos! São nossos 
direitos!

ENTENDA MAIS UM POUCO SOBRE A 
NOSSA CONVENÇÃO COLETIVA
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