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Trabalhadores com reajuste em abril já
têm nova convenção coletiva
Em um cenário de grande
dificuldades para a classe trabalhadora, momento em que o Brasil soma mais de 14 milhões de
desempregados, mais uma vez os
sindicatos representantes da nossa
categoria foram firmes nas negociações salariais, desta vez a luta
foi para garantir direitos dos trabalhadores do setor farmacêutico.
Como de costume, em toda
negociação que se fala de melhorias pra os trabalhadores (as) das
mais diversas categorias, o único
objetivo do setor patronal é retirar
direitos já conquistados pelos sindicatos ao longo dos anos. Nestas
negociações com a bancada patronal das indústrias farmacêuticas, as
negociações não foram diferentes,
pois o único propósito dos empresários era retroceder os direitos que
foram conquistados na Convenção
Coletiva de Trabalho que garante
aos trabalhadores e trabalhadoras
um mínimo de direitos, visto que
após a reforma trabalhista realizada em 2017, a classe trabalhadora
ficou à revelia dos empregadores
que bancaram a retirada dos direitos existentes, através da reforma
feita no governo Michel Temer.
Com todas essas mazelas,
as lideranças sindicais que representam a nossa categoria no estado
de São Paulo, sem medir esforços,
garantiram mais uma vez, nas negociações deste ano, os direitos
para os trabalhadores e trabalhadoras do setor farmacêutico, direitos esses, que se não fossem os esforços dos sindicatos em conjunto

com a Fequimfar (Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado
de São Paulo), os companheiros e
companheiras que têm reajuste em
1 de abril estariam lamentando a
perda de direitos conquistados na
convenção coletiva de trabalho negociada este ano, a qual assegurou
a todos os empregados das indústrias farmacêuticas a garantia de
condições mais favoráveis do que
prevê a CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho).
É importante ressaltar que
muitos trabalhadores e trabalhadoras vivem questionado o porquê da
existência dos sindicatos, alguns
acabam até mesmo fazendo críticas infundadas, justamente por
acharem que o pouco de benefícios
que tem nas determinadas fábricas
em que trabalham é bondade do
patrão, porém cabe esclarecer que
patrão visa lucro, quem visa o melhor para a classe trabalhadora são
as entidades sindicais. Portanto,
antes de criticar procure saber de
fato a realidade entre o capitalismo x trabalho, saiba mais sobre
sua convenção coletiva e os direitos assegurados nela para você.
Para que os companheiros e companheiras possam saber
a importância dos sindicatos no
dia-a-dia dos trabalhadores e ficar por dentro todos os direitos
negociados pelos sindicatos e Federação neste ano de 2021, basta
visitar o site do sindicato: www.
sindquimicosdesorocaba.org.br.

Veja abaixo alguns pontos acordados nas negociações:
Reajuste salarial 6,94%
Piso salarial para empresas com até 100 trabalhadores (as) R$1.719,37;
Piso salarial para empresas com mais de 100 trabalhadores (as) R$1.930,98;
PLR:
Empresas com até 100 trabalhadores (as) R$1.774,43 e R$2.461,94 para empresas
com mais de 100 trabalhadores (as);
Cesta básica:
Para as empresas com até 100 trabalhadores (as) o valor da cesta dever ser no importe de R$ 266,00 e R$400,00 para empresas que tem acima de 100 trabalhadores (as)
no seu quadro de funcionários;
Auxílio Creche no valor de 50% do piso para empregadas que não encontrem vagas
públicas em creches para auxiliar na ajuda de custo nas despesas da cuidadora do
filho oufilha por um período de 24 meses;
Restrições a dispensa de trabalhadores (as) em período de aposentadoria por 2 anos.
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Eleições sindicais terão chapa única
Conforme o edital, publicado em jornal de circulação na base
territorial de representação desta
entidade sindical, as inscrições de
registro das chapas que irão concorrer às eleições sindicais para a

composição da nova diretoria do maio, teve seus prazos encerrados
Sindicato dos Trabalhadores nas em 30 de abril.
Indústrias Plásticas, Químicas,
Com a inscrição de uma
Farmacêuticas, Abrasivas e Resi- única chapa, o processo eleitoral se
nas Sintéticas de Sorocaba e Re- dará nos dias 13 e 14 de maio de
gião, que ocorrerá   neste mês de 2021. Para que os companheiros

Da História do sindicato
Fundado em 1990, o Sindicato dos Químicos de Sorocaba e Região sempre esteve à frente das lutas em defesa da classe trabalhadora.
Além da direção da entidade enfrentar os obstáculos dos maus
patrões, que não respeitam os seus trabalhadores(as), o Sindicato também
tem um compromisso fundamental com a sociedade em geral, pois é através das organizações sociais que as corporações trabalham para que toda
e qualquer justiça seja prevalecida, dentro de uma sociedade que merece
igualdade.  O Sindicato dos Químicos tem cumprido este papel desde a
sua fundação nos anos 90; É diante desse compromisso, que a diretoria
dará continuidade às lutas, junto aos trabalhadores dentro das fábricas.
Vamos continuar mobilizando e organizando a categoria na luta
por salários mais dignos, uma PLR (Participação nos Lucros e Resultados) mais justa para todos os trabalhadores da categoria, a redução da
jornada, bandeira de luta de todos os sindicatos que tem o compromisso
com os trabalhadores, organizar a categoria fábrica por fábrica para garantir os direitos que não são praticados pelos patrões que não respeitam
a lei que beneficia os trabalhadores, realizar ações que possam garantir o
respeito e dignidade dentro das empresas para que possamos conquistar
muito mais, contribuindo para uma categoria ainda mais forte e unida.

Mobilização realizada na empresa Aspro Plastic devido aos salários atrasados dos trabalhadores

Da atual conjuntura

Importante ressaltar que, após a reforma trabalhista, a classe
trabalhadora teve centenas de direitos fragilizados, direitos esses, que
só foram resguardos pela existência das entidades sindicais através das
suas convenções coletivas de trabalho, as quais poucos trabalhadores
(as) procuram saber sobre a realidade dos fatos.
É diante desse cenário que, mais uma vez, a Chapa 1 vem pedir
o seu voto, para que possamos nos fortalecer e continuar  trabalhando na
fiscalização dos direitos de cada trabalhador(a) que enfrenta as maldades
dos patrões mal intencionados .

SEM SINDICATOS NÃO HÁ CONQUISTAS!

Nos dias 13 e 14 de maio,vote Chapa 1
-“Experiência e renovação, Sindicato em ação!

e companheiras associados(as) do
sindicato possam exercer o direito
de votar, a comissão eleitoral estará
encaminhando até às empresas da
categoria, os membros coletores
dos votos nos dias da eleição.

Conquistas ao longo dos anos
Além de lutar pelo interesse dos trabalhadores, a diretoria
do Sindicato dos Químicos de Sorocaba e Região sempre  se preocupou em prestar outros serviços
à categoria, como: assistência jurídica, atendimento odontológico,
curso de qualificação profissional,
convênio com diversos estabelecimentos comerciais, além de oferecer diversas opções de lazer em
seu Clube de Campo, que possuí
quadra poliesportiva, quiosques
com churrasqueiras, playground e

piscinas infantil e adulta.
Além do clube da categoria, a entidade também conta com
duas colonias de férias, situadas
em Praia Grande e Ilha Comprida,
entre outros benefícios para os nossos associados.
Temos o compromisso de
continuar buscando as melhorias e
benefícios para que possamos juntos fazer do nosso Sindicato uma
entidade que continuará servindo
a todos os trabalhadores e seus dependentes.
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Conheça os membros da Chapa 1
“Experiência e renovação, Sindicato em ação!”
Palavra do presidente

Carlos A. dos Santos (Carlão)
Melida

Edson M. da Costa (Milonga)
Suez

Alvides A. S. Filho
Catalent

Lucimara S. A. Constante
Hecaplast

Ângelo R. C. da Silva
Speedbras Abrasivos

Michele Daiane S. dos Santos
Bericap

Dionísio Caldas
Bericap

Valdemir Munhoz (Nile)
UPL Fertilizantes

Nos dias 13 e 14 de maio,vote Chapa 1!

Givaldo Costa
Ex- Dixie Toga (Aposentado)

QUEM DEVE VOTAR?
Todos os sócios que tenham a partir de 06 (seis) meses de
associado, deverão ir às urnas para
exercer o seu direito de trabalhador
associado ao Sindicato.
Para que cada sócio possa
votar na Chapa 1 durante o processo eleitoral, nos dias 13 e 14
de maio, as urnas estarão percorrendo todas as fábricas da categoria, sendo algumas instaladas nas
empresas com urnas fixas e outras
itinerantes, podendo assim, cada
associado procurar o local de votação dentro da empresa em que
trabalha para que possa votar.
Já para o trabalhador que
estiver de folga ou férias, o mesmo
poderá exercer o seu direito de cidadão associado, votando na sede
da entidade, situada na Rua Per-

Neste mês o nosso Sindicato
vai realizar eleições para a nova diretoria.
Novos companheiros se juntarão a nós com o objetivo de defender a classe trabalhadora.
O Brasil está vivendo seu momento mais dificil nos ultimos anos por
conta da Covid-19. A grave situação
de descontrole da Pandemia no País
já provocou mais de 400 mil mortes.
E é sabido de todos que os mais atingidos pela catástrofe da covid-19 tem
sido a classe trabalhadora. O governo
Bolsonaro comanda um Ministério da
Saúde que não tem estratégia para
combater a doença, nitidamente, tem
uma postura negacionista: não acredita na ciência, não investiu em vacinas, e não se comove com as mortes
de milhares de brasileiros.
Além da crise sanitária, o
Brasil também enfrenta instabilidade
política devido ao (des)governo de
Jair Bolsonaro, o qual só joga o Brasil
ladeira abaixo e quem mais sofre é a
classe trabalhadora.
São mais de 14 milhões de
desempregados e mais de 25 milhões
de trabalhadores informais, ou seja,
sem carteira assinada e garantia de
direitos.
A nossa luta é pela vida! Lutamos pela vacina, por empregos, por
um auxilio emergencial digno para familias de baixa renda.
Mesmo em um momento difícil para o nosso país, nas negociações
salariais deste primeiro semestre,
conseguimos manter os direitos conquistados ao longo dos anos, além de
garantir reajuste salarial para todos,
mesmo com o governo e a classe empresarial querando acabar cada vez
mais com os direitos trabalhistas.
Nossos companheiros e companheiras da Chapa 1 estão juntos,
com o único objetivo: defender o trabalhador e uma sociedade mais justa.
Tenham certeza, companheiros e companheiras, a diretoria da
nossa entidade continuará sendo porta voz da defesa dos direitos de todos.

nambuco, 336 - Centro - Sorocaba/
SP.
Importante frisar que, durante o processo de coleta dos votos, para a segurança e proteção da
saúde dos trabalhadores e traba-

lhadoras da categoria, bem como
Carlos A. dos Santos preservar a saúde de todos os en- Pres. do Sindicato dos Químicos
de Sorocaba e Região
volvidos no processo eleitoral, serão seguidos todos os protocolos e
medidas sanitárias de prevenção ao
coronavírus.
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Brasil tem 14,4 milhões de desempregados
– maior número da série histórica
O número de desempregados no Brasil foi estimado em 14,4
milhões no trimestre encerrado em
fevereiro, o maior contingente desde 2012, início da série histórica
da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada dia 30 de abril, no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado representa alta
de 2,9%, ou de mais 400 mil pessoas desocupadas em relação ao
trimestre anterior, de setembro a
novembro de 2020, quando a desocupação foi calculada em 14 milhões de pessoas.
Mesmo assim, segundo o
IBGE, a taxa de desocupação ficou estável em 14,4% em relação
ao trimestre anterior (14,1%), mas
apresentou alta de 2,7 pontos percentuais na comparação com igual
trimestre do ano passado, quando
foi estimada em 11,6%.
Segundo a analista da pesquisa, Adriana Beringuy, embora haja a estabilidade na taxa de
ocupação, já é possível notar uma
pressão maior com 14,4 milhões
de pessoas procurando trabalho.
A pesquisadora destacou que não
houve, nesse trimestre, geração
significativa de postos de trabalho,

o que também foi observado na estabilidade de todas as atividades
econômicas, muitas ainda retendo
trabalhadores, mas outras já apontando um processo de dispensa
como o comércio, a indústria e alojamentos e alimentação.
Trabalho informal
“O trimestre volta a repetir
a preponderância do trabalho informal, reforçando movimentos que
já vimos em outras divulgações a importância do trabalhador por
conta própria para a manutenção da
ocupação”, disse Adriana, em nota.
O número de desempregados no Brasil foi estimado em 14,4
milhões no trimestre encerrado em
fevereiro, o maior contingente desde 2012, início da série histórica
da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua,
divulgada hoje (30), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado representa alta
de 2,9%, ou de mais 400 mil pessoas desocupadas em relação ao
trimestre anterior, de setembro a
novembro de 2020, quando a desocupação foi calculada em 14 milhões de pessoas.
Fonte: Agência Brasil

Por que a MP 936 prejudica os trabalhadores?
Para piorar ainda mais a
vida dos trabalhadores, Bolsonaro reeditou a MP 936. Pela MP,
enquanto existir a situação de calamidade pública, as jornadas de
trabalho e os salários poderão ser
reduzidos por até 3 meses ou até
mesmo serem suspensos por 4 meses, empurrando mais perdas aos
trabalhadores e consequentemente
seus familiares, justamente num
momento em que a nossa classe, a
parcela mais vulnerável da sociedade, precisará enfrentar com os
mínimos recursos que têm uma das
maiores crises sanitárias da história
do país.
No caso da suspensão temporária do contrato de trabalho,
que pode chegar a 4 meses, o 13º
salário também fica suspenso.
A MP 936 estabelece que as

negociações, em sua grande maioOu seja, a MP 936 reduz saria, sejam feitas diretamente entre lários, não garante empregos para
patrões e empregados.
todos e tira os sindicatos das negoTodos sabem como a nego- ciações.
ciação direta funciona:” ou aceita
ou é demitido”. Neste sentido, a
negociação individual entre patrão
e o trabalhador establecida pela
MP 936 coloca empregado em uma
situação extremamente desfavorável.
Redução de salário
Os patrões poderão cortar
os salários dos trabalhadores em
25%, 50% ou 70%, com redução
proporcional da jornada.
Se o corte for de 25%, a
empresa poderá assinar acordos
individuais, sem a presença do sindicato, e sobre qualquer faixa salarial.

