
As trabalhadoras e traba-
lhadores do ramo farmacêu-
tico aprovaram no domingo 
(27/3) a proposta apresentada 
pela patronal como patamar 
mínimo, em assembleia no 
Cefol Campinas e Cefol Osasco. 
Foi aprovada a reposição inte-
gral da inflação pelo INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), que está esti-
mado entre 10% e 11%, para 
os salários, PLR e piso salarial. 

Foi aprovado também o rea-
juste no vale alimentação de 

12,5% e renovação de todas as 
cláusulas sociais da convenção 
coletiva por mais 2 anos! “A 
nossa convenção está entre as 
melhores do Brasil. Haja o que 
houver, qual governo entrar, 
que os nossos direitos estão 
garantidos. Assim como estão 
desde 2017 com a reforma tra-
balhista”, disse Nildo da Silva, 
dirigente da Regional Campi-
nas.

“Os representantes do sin-
dicato estiveram na porta de 
muitas fábricas da região ao 
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longo dessa Campanha Sala-
rial, conversando e tirando 
dúvidas dos trabalhadores e 
entendemos que a necessidade 
de luta permanece. Chamamos 
os trabalhadores e trabalha-
doras para continuarem com 
o sindicato, denunciando os 
problemas das fábricas e cons-
truindo a luta”, afirma Nilza 
Pereira, dirigente da regio-
nal Osasco. Esse processo 

de aprovação da proposta e, 
em seguida, a assinatura da 
campanha salarial não muda 
atuação na porta das fábricas.  
O sindicato não para na assi-
natura da Convenção Coletiva. 
Muito pelo contrário. Está sem-
pre junto do trabalhador para 
lutar pelas pautas específicas 
de cada fábrica. Juntos somos 
mais fortes!

O que foi aprovado:

Reajuste integral do INPC (estimado entre 10 e 11%)

Reajuste de 12,5% para o vale alimentação - Para empresas até 
100 (R$ 300,00) e para as empresas acima de 100 (R$ 450,00)

Renovação por mais 2 anos da Convenção Coletiva de Trabalho
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FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DA 
REGIONAL OSASCO

No último domingo (27/3), 
aconteceu a grande final do 7º 
Torneio de futebol da Regio-
nal Osasco, que teve início em 
2020 e foi interrompido por 
conta da pandemia. Apenas 
no final de 2021 foi possível 
retomar.

A partida do time formado 
pelos trabalhadores da Henkel 
e da Wacker acabou em 2 a 2 no 
tempo regulamentar. A disputa 
decisiva foi para os pênaltis, 
que consagrou a vitória dos 
jogadores da Henkel.

A disputa pelo terceiro lugar 
ficou com o time dos trabalha-
dores da Eldorado, que derro-
tou a equipe formada pelos 

trabalhadores da Nortene por 
5 a 2. 

Após a partida, aconteceu 
a premiação, com entrega de 
troféus e medalhas aos joga-
dores, além de um animado 
churrasco de confraternização. 

O 7º torneio da regional 
Osasco foi marcado por uma 
pandemia e muitas dificulda-
des enfrentadas pela classe 
trabalhadora. O sindicato Quí-
micos Unificados agradece a 
todos que participaram e con-
voca os sindicalizados da base 
para se inscrevem na próxima 
edição.

O 8º torneio de futebol 
vai acontecer ainda este ano! 

TIME DE TRABALHADORES DA HENKEL VENCE TORNEIO
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Acompanhem as redes sociais 
do sindicato para saber sobre 
as datas.

Campinas

No final de semana (26 e 
27/3), aconteceu o 1º Festival de 
Futebol da Regional Campinas. 
Foram 8 times em campo, que 

jogaram cinco jogos e recebe-
ram troféus de participação. 
As equipes foram formadas 
pelos trabalhadores da Syn-
genta, Hidroall, Miracema, 
Heringer, Organon, Adere, 
Evance e Spalo. A previsão é 
acontecer mais 3 festivais este 
ano. Fiquem atentos às nossas 
redes sociais! 


