
Mais uma operação policial 
na cidade do Rio de Janeiro vol-
tou a chamar atenção pelo alto 
número de mortos no con-
fronto. São 26 pessoas mortas 
na Vila Cruzeiro, no Complexo 
da Penha. Esta foi a segunda 
operação mais letal do estado, 
ficando apenas atrás da que 
aconteceu no Jacarezinho, em 
maio de 2021, com 28 óbitos. 

Bolsonaro e Claudio Castro, 
governador do Rio de Janeiro 
comemoram a ação. Eles natu-
ralizam a barbárie e vibram 
com a morte da população. 

Em Sergipe, Genivaldo de 
Jesus Santos, de 38 anos, 
morreu após uma aborda-
gem de policiais rodoviários 

federais, em Umbaúba, Sul 
do estado. Ele foi imobilizado 
e depois colocado dentro do 
porta-malas da viatura. Nas 
imagens, é possível ver que 
o carro estava tomado por 
uma fumaça branca, morrendo 
asfixiado com gás. 

Precisamos de mais segu-
rança, mais educação, mais 
saúde, mais emprego e lazer, 
não precisamos de repressão 
que ataca e mata pessoas 
das comunidades. É preciso 
um governo que entenda as 
necessidades da população 
e onde deve ser investido o 
dinheiro público. A morte do 
povo não pode ser uma política 
pública!
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Desde o início da pande-
mia surgiram 573 novos bilio-
nários. Agora o mundo tem 
2.668 deles. Estes ultrarricos 
controlam hoje uma fortuna 
estimada em US$ 12,7 trilhões, 
um aumento de 42% desde o 
início da pandemia de covid-19.

A pandemia beneficiou 
empresas e empresários do 
setor alimentício, grandes 
petrolíferas, gigantes farma-
cêuticas e o setor de tecnolo-
gia, de acordo com pesquisa da 
Oxfam. O relatório “Lucrando 
com a Dor” traz dados sobre 
o processo de concentração 
de riqueza impulsionado pela 
crise sanitária mundial.

Além disso, acentuou a 
desigualdade de gênero e 
racial, aponta a pesquisa. As 
mulheres foram mais atingi-
das pela onda de desemprego 
gerada pela covid-19 e as 
populações negras enfrentam 

“impactos duradouros despro-
porcionais da pandemia”, diz o 
levantamento.

O levantamento cita como 
empresas beneficiadas pela 
atual situação global a gigante 
mundial do setor de alimentos 
Cargill, a rede de supermerca-
dos WalMart, as petroleiras 
BP, Shell, TotalEnergies, Exxon 
e Chevron, as farmacêuticas 
Pfizer, Moderna e as empresas 
de tecnologia  Apple, Microsoft, 
Tesla, Amazon e Alphabet.

Para enfrentar a atual 
situação, o que você defende? 
Escolha um número e comente. 
1) impostos progressivos para 
financiar medidas como pro-
teção social e saúde pública. 
2) implementar a taxação das 
grandes fortunas 3) eleger 
governantes que promovam 
políticas públicas para todos e 
todas, e não um grupo seleto. 
(Fetquim)

LUCRANDO COM A DOR
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É verdade que o valor do 
nosso adicional noturno e adi-
cional de horas extras é maior 
do que o que está previsto em 
lei?  Sim, é verdade. 

O adicional noturno que 
está previsto na convenção 
coletiva tanto do ramo quí-
mico quanto farmacêutico é 
de 40% de acréscimo em rela-
ção à hora diurna, enquanto 
na CLT o pagamento do adi-
cional é de 20%.

Essa conquista é fruto 
de muita luta do sindicato. 
Lembrando que esse per-
centual também é garantido 
aos trabalhadores que fazem 
trabalho noturno em turnos 
de revezamento.

E não é só isso! O adicional 
de horas extras previsto na 
convenção coletiva também é 
muito superior do que prevê 
a Lei.

As horas extras prestadas 
de segunda-feira a sábado 
serão pagas com acréscimo 
de 70% sobre o valor da hora 
normal, e as horas extras 
prestadas durante o descanso 
semanal, sábados e dias já 
compensados, ou feriados, 
serão acrescidas de 110% 
sobre o valor da hora normal. 

Se está com alguma 
dúvida, procure o sindicato 
ou agende um horário com o 
jurídico. ASSISTA e saiba mais 
sobre seus direitos.

DIREITO E CIDADANIA

https://www.facebook.com/quimicos.unificados/videos/711826470020831

