
Neste domingo, dia 27 de 
março, vamos juntos avaliar 
a proposta da patronal em 
assembleia que acontecerá a 
partir das 9h no Cefol Osasco 
e às 10h no Cefol Campinas. 
Com data-base em 1º de abril, o 
Sindicato Químicos Unificados, 
em conjunto com todos os filia-
dos à Fetquim (Federação dos 
Trabalhadores do Ramo Quí-
mico do Estado de São Paulo), 
defende reajuste integral do 
INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor).

Vamos juntos defender 
a nossa convenção coletiva, 
que vai muito além da CLT 
(Consolidação das Leis Tra-
balhistas). “Fiquem atentos 
aos seus direitos que estão 
na convenção coletiva. A nossa 
luta é sempre para avançar 
em melhoria das condições de 
trabalho”, afirma Alana da Silva 

Ferreira, dirigente da Regional 
Osasco.   

“Vamos juntos e mobiliza-
dos para fazer a melhor nego-
ciação possível com os patrões 
para garantir um reajuste 
digno e defender os direitos 
sociais da nossa CCT, uma das 
melhores do País”, diz Ademar 
José de Oliveira (Tuca), diri-
gente da Regional Campinas.

Os dirigentes do Químicos 
Unificados estão a semana 
toda na porta das fábricas dia-
logando com as trabalhadoras 
e trabalhadores para discutir a 
campanha salarial. Agora, é o 
momento de nos unirmos para 
defender nossos direitos! Só a 
luta muda a vida! Participe da 
assembleia!
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CAMPANHA SALARIAL FARMACÊUTICOS
Participe! Assembleia 
dia 27, domingo, no Cefol 
Campinas e Cefol Osasco. 
Juntos somos mais fortes!
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Áudio do Ministro da 
Educação e depoimento 
de prefeito mostram 
claramente que o governo 
Bolsonaro é corrupto

Pastores do gabinete para-
lelo do Ministério da Educa-
ção pediram pagamentos em 
ouro e dinheiro para liberar 
recursos para construção de 
escolas e creches, segundo 
reportagem do jornal Estado 
S.Paulo, que ouviu o prefeito 
do município de Luis Domin-
gues (MA), Gilberto Braga 
(PSDB).

“Ele (Arilton Moura, um 

pastor do gabinete para-
lelo) disse que tinha que ver 
a nossa demanda, de R$ 10 
milhões ou mais, tinha que 
dar R$ 15 mil para ele só pro-
tocolar [a demanda no MEC]. E 
na hora que o dinheiro já esti-
vesse empenhado, era para 
dar um tanto, X. Para mim, 
como a minha região era área 
de mineração, ele pediu 1 quilo 
de ouro”, afirmou o prefeito.

Para o jornalista Leonardo 
Sakamoto, o áudio em que o 
ministro Milton Ribeiro reco-
nhece, de forma descarada, 
que prioriza a liberação de 
verbas da Educação para ami-

CORRUPÇÃO!
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PAPO DE ECONOMIA

gos de um pastor a pedido 
de Bolsonaro , já seria o sufi-
ciente para levar à demissão 
imediata do ministro e à aber-
tura de processo que poderia 
cassar o presidente. 

“Nesse condomínio de inte-
resses, o primeiro pode até 
perder o cargo e ser entregue 
para saciar a opinião pública 
se o escândalo alcançar gran-
des proporções. Afinal, é ano 
eleitoral e uma coisa em que 
esse governo é bom é tercei-
rizar culpas do presidente. O 
segundo, contudo, sabe que 
pode dobrar o país às necessi-

dades de sua reeleição porque 
é sócio do centrão na Câmara 
dos Deputados e tem um pro-
curador-geral da República 
para chamar de seu”, escreveu 
Sakamoto em sua coluna no 
UOL.

“Entregar os recursos do 
ministério, neste momento 
crítico, para a decisão de 
pastores e não pedagogos e 
gestores públicos, demanda 
alguém que não se importe 
com o futuro de crianças e 
adolescentes, mas com a 
manutenção do seu próprio 
quinhão de poder”, acrescenta.

O Químicos Unificados lan-
çou esta semana o primeiro 
episódio do PAPO DE ECONO-
MIA, um espaço para discutir 
a economia de forma simples, 
direta e do ponto de vista dos 
trabalhadores. 

O PIB cresceu! Mas, dá 
pra comemorar? Vitor Hugo 
Tonin, economista e assessor 
do sindicato, comenta sobre 
os dados divulgados pelo IBGE 
recentemente que anunciam 
um crescimento na economia. 
Vamos analisar juntos?

O episódio também está 
disponível em podcast nos 
principais canais. Busque no 
seu tocador: TV MOV.

https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2022/03/22/audio-demitiria-ministro-e-cassaria-bolsonaro-mas-brasil-reprovou-em-etica.htm
https://www.facebook.com/watch?v=487413013059631
https://www.facebook.com/watch?v=487413013059631
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No próximo domingo, dia 
27, acontece no Cefol Osasco 
a final do 7º Torneio de Futebol 
da Regional Osasco.

Os times com os trabalha-
dores das empresas Henkel x 
Wacker disputarão o primeiro 
lugar, às 11h. Antes da grande 
final, às 10h, os times com os 
trabalhadores da Eldorado X 
Nortene vão jogar pelo troféu 
de terceiro lugar na disputa.

Será um momento muito 
importante de confraterni-
zação entre os trabalhadores 
e suas famílias. O 7º torneio 
teve início no ano de 2020, mas 
foi interrompido por conta da 
pandemia e só possível retor-
nar no final de 2021. “Agrade-
cemos os trabalhadores que 
se mantiveram na disputa e é 
com o sentimento de missão 

cumprida que encerraremos 
mais um campeonato”, afirma 
José Roberto (Beto), dirigente 
do sindicato e um dos organi-
zadores do torneio.

Campinas

Nos dias 26 e 27, acontece 
o festival de futebol no Cefol 
Campinas com a participação 
de 5 times de futebol com 
trabalhadores da Syngenta, 
Hidroall, Miracema, Heringer, 
Organon, Adere, Evance e Spalo.  

Aos poucos e com todos 
os cuidados, vamos voltar 
com as nossas atividades de 
lazer. Apesar da flexibilização 
das regras, o sindicato ainda 
recomenda o uso de máscaras 
em ambientes fechados e o 
uso de álcool em gel nas mãos. 

FINAL TORNEIO DE FUTEBOL DA 
REGIONAL OSASCO


