
Trabalhadoras e trabalha-
dores do setor farmacêutico 
aprovaram a pauta de rei-
vindicações apresentada na 
assembleia de Campanha 
Salaria 2022.   

Na sexta-feira, dia 25, a 
regional Osasco se reuniu 

em assembleia on-line. No 
domingo, dia 27, trabalhado-
res e trabalhadoras da regio-
nal Campinas se reuniram no 
Cefol Campinas para deba-
ter a pauta de reivindicações 
do setor farmacêutico, com 
data-base no dia 1º de abril. 

SETOR FARMACÊUTICO: PAUTA APROVADA!
Trabalhadores aprovam em assembleia a pauta de reivindicações
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A pauta será entregue ao 
sindicato patronal na pró-
xima semana, dia 11 de março, 
para início das negociações. 
Fiquem atentos às redes 
sociais do sindicato e acom-
panhe as movimentações da 
Campanha Salarial 2022. 

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 Nilza Pereira, 
dirigente da Regional Osasco.   

“Vamos juntos e mobili-
zados para fazer a melhor 
negociação 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), dirigente da Regional 
Campinas.

Cenário

O faturamento líquido da 
indústria farmacêutica bra-
sileira no ano passado foi de 
R$ 95,5 bilhões – crescimento 
de 7,4% em relação a 2020. A 
previsão esperada para esse 
ano é de aumento da receita 
de 10%. 

Apesar desse resultado 
positivo, os patrões vão ale-
gar que os custos do setor 
cresceram devido à impor-
tação dos insumos e frete. 
Mas sabemos que a indústria 
farmacêutica está lucrando 
muito nesses dois últimos 
anos. Juntos somos mais 
fortes!  Vamos lutar para 
conseguirmos as melhores 
condições para todos e todas. 

 Reposição da inflamação, mais 5% de aumento real

 Piso salarial de R$ 2.500,00

 PLR de dois pisos (R$ 5.000,00)

 Vale alimentação de R$ 700,00

Pauta aprovada pelos trabalhadores:
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PELA VIDA DAS MULHERES: 
BOLSONARO NUNCA MAIS!

Na próxima terça-feira 
(8), Dia Internacional das 
Mulheres, as brasileiras vão 
sair às ruas para pedir o fim 
da violência contra as mulhe-
res, do machismo, racismo e 
fome e principalmente por 
Bolsonaro Nunca Mais! A 
direção do Sindicato Quími-
cos Unificados estará nessa 
luta em Campinas, Osasco e 
São Paulo.

Para homenagear as 
mulheres heroicas da nossa 
base de trabalhadoras, 
vamos preparar uma exposi-
ção no Cefol Campinas e uma 
atividade voltada exclusiva-
mente para elas no dia 6 de 
março. Numa extensa pauta 

de reivindicações, as mulhe-
res afirmam que vão priorizar 
a luta pela derrubada do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) do 
poder porque essa é uma luta 
necessariamente feminista, 
anti-imperialista, anticapi-
talista, democrática, antir-
racista e antiLGBTQIA+fóbica.

É ainda uma luta em 
defesa da vida das mulheres, 
contra a fome, a carestia, a 
violência, o desemprego, pela 
saúde, pelos seus direitos 
sexuais, direitos reprodutivos 
e pela justiça reprodutiva, em 
defesa do SUS e dos serviços 
públicos gratuitos e de qua-
lidade. Vamos juntos nessa 
luta! Bolsonaro Nunca Mais!
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SINDICATO EM FESTA! 20 
ANOS DE UNIFICAÇÃO

Para comemorar os 20 
anos de unificação do sindi-
cato, queremos presentear 
um associado ou associada 
com um final de semana gra-
tuito de hospedagem no mês 
de abril. 

Para participar basta ser 
sócio do sindicato e responder 
à pergunta: “Qual a impor-
tância do sindicato Químicos 
Unificados em sua vida?” A 
resposta deve ser enviada 

para o link: Clique Aqui.
A melhor resposta ganha 

hospedagem gratuita e pode 
escolher entre colônia de 
Caraguatatuba, colônia de 
Praia Grande ou Cefol Cam-
pinas.

Só vale mandar uma res-
posta por pessoa, hein?

Participe!! O formulário 
pode ser enviado até o dia 
23 de março. O resultado será 
divulgado no dia 27 de março. 

https://forms.gle/GxwtqFoQun7Npk637

