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Trabalhadores nas indústrias do
setor químico, plástico e fertilizantes
já têm reajuste deﬁnido
Apesar de um cenário de muitas
dificuldades para a classe trabalhadora por
conta de vários aspectos que o Brasil vem
passando, os sindicatos, em conjunto com
a Fequimfar )Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
do Estado de Paulo), através de muitos
esforços, mais uma vez, conseguiram
garantir para os trabalhadores um reajuste
salarial.
Como se sabe, com as novas
regras trabalhistas, nenhum patrão é
obrigado a conceder reajustes salariais
aos trabalhadores (as). Os reajustes só
ocorrem por conta dos esforços das
entidades sindicais, que se reúnem
com os empresários para forçar as
aberturas de negociações em busca de
melhores condições de salários, entre
outras reivindicações para os nossos
representados e, com isso, todo e qualquer
patrão deve cumprir com as determinações
acordadas na CCT (Convenção Coletiva
de Trabalho), a qual abrange toda a
categoria representada pelos sindicatos.
Com as negociações encerradas
para a nossa categoria, representada
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Plásticas,Químicas,Farmac
êuticas, Abrasivas e Resinas Sintéticas
de Sorocaba e Região, lideranças da
FEQUIMFAR/Força Sindical, FETQUIM/
CUT, Sindicatos filiados e representantes
do Grupo CEAG 10 da FIESP formalizam,
dia 10 de novembro, a assinatura da
Convenção Coletiva de Trabalho do
setor químico/plástico/fertilizantes
garantindo 11,08% de reajuste nos salários
e manutenção de cláusulas já conquistadas.
Conquistamos a reposição integral
dos salários, com base no índice oficial
de inﬂação do país (INPC), no período
de 1/11/2020 a 31/10/2021 e 1/11/2021
a 31/10/2022.
Diante do encerramento das
negociações, mais uma vez fica
comprovado que os trabalhadores sem
sindicatos não teriam reajuste algum, caso
fosse da boa vontade do empregador, ou
seria muito aquém do negociado pelos
sindicatos e bancadas empresariais.
Importante ressaltar que, mesmo
muitos trabalhadores não gostando de
sindicatos, somente vivem uma condição
mais favorável por conta das lutas das
entidades sindicais no dia a dia em buscas
de melhores condições para os nossos
representados, a prova dessa situação é que
nenhum trabalhador quer trocar os direitos
negociados pelos sindicatos por direitos
previstos em leis da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho), pois as nossas
convenções garantem e protegem muito
mais os direitos trabalhistas dos nossos
representados, conforme exemplo ao lado.
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Barroso suspende portaria do governo que proíbe
demissão de quem recusa vacina. PÁG. 2

Fome, desemprego e o governo Bolsonaro. PÁG. 2

Trabalhadores(as) da Soroplast
elegem nova CIPA. PÁG. 03
VEJA AS VANTAGENS DE SER UM
ASSOCIADO! PÁG.4
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Barroso suspende portaria do
governo que proíbe demissão de
quem recusa vacina

Fome, desemprego e o
governo Bolsonaro
Com grande produção de alimentos no país, por que então 20 milhões de pessoas
passam fome? A resposta está na alta taxa de impostos que os encarecem, na
concentração de riqueza e na falta da renda para adquiri-los

A presença de empregados não vacinados na empresa ameaça
a saúde dos demais, diz ministro ao conceder liminar
A demissão de quem se
recusar a fornecer o comprovante
também pode ocorrer, mas deve
ser adotada como última medida
pelo empregador, dentro de uma
proporcionalidade.
A exigência não deve ser
aplicada para pessoas que tenham
contraindicação médica quanto
às vacinas, fundadas no Plano
Nacional de Vacinação ou em
consenso científico.
Barroso é o relator de
ações apresentadas por partidos
e por sindicatos contra a medida.
Eles argumentaram ao tribunal
que a norma, publicada pelo
governo em 1o de novembro no
Diário Oficial da União, contraria
a Constituição.
A regra do Ministério
do Trabalho contraria decisões
recentes da Justiça do Trabalho e
orientações do Ministério Público
do Trabalho para estas situações.
Em 2020 o Supremo
Tr i b u n a l
Federal
fixou
entendimento no sentido de que
a vacinação no país é obrigatória,
mas não pode ser forçada. Só
que o próprio STF prevê que é
possível aplicar sanções para
quem decidir não se imunizar –
restrições de acesso, por exemplo,
a ambientes fechados.
O secretário geral da Força
Sindical, João Carlos Juruna,
disse para a CNN que a decisão
do STF foi acertada uma vez que,
neste caso, o direito coletivo à
saúde prevalece sobre a decisão
individual de não tomar a vacina.
Também na CNN, o presidente
da Federação dos Químicos de

SP, Fequimfar, Sérgio Luís Leite,
elogiou a decisão. Para ele, ao
derrubar o trecho da portaria
que impedia que empregadores
exigissem a vacina, o STF mostra
que a portaria do MTE tinha
um objetivo político e não o de
proteger o trabalhador.
Em São Paulo, o Tribunal
Regional do Trabalho confirmou
a demissão por justa causa de uma
funcionária de um hospital que
não quis se vacinar. O Tribunal
Superior do Trabalho ainda não
tem um entendimento fixado
sobre o assunto, mas no tribunal
o comprovante de vacinação tem
sido exigido dos servidores para
a entrada nas dependências do
tribunal.
No último dia 2 de
novembro, logo depois que a
portaria foi divulgada, as centrais
sindicais contestaram a medida
em nota que afirmava que:
Ao contrário de uma ação
autoritária, a obrigatoriedade
da vacinação se baseia na
responsabilidade de cada um
com o coletivo, sendo, desta
forma, uma ação democrática.
Neste sentido, o TST e o
ministério público do Trabalho
recomendam a obrigatoriedade
da vacinação, o STF decidiu, em
17/12/2020, que a exigência do
comprovante vacinal está prevista
na Constituição e o Código Penal
determina em seu art. Art. 132,
pena de detenção de três meses a
um ano a quem expõe a vida ou a
saúde de outrem a perigo direto e
iminente.
Fonte: Rádio Peão

A continuidade de Jair
Bolsonaro na presidência da
Repúbica só tem agravado as
condições socioeconômicas
do nosso país. Desemprego,
carestia dos alimentos, fome,
miséria e retrocessos crescem,
enquanto o governo se afunda
cada vez mais em escândalos de
corrupção e crimes contra a vida,
especialmente os decorrentes
de sua política negacionista
relacionado à Covid-19, o que
o torna responsável pela perda
da vida de mais de 600 mil
pessoas no Brasil.
No ano passado, a
Rede Brasileira de Pesquisa
em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (Rede
Penssan) já havia feito um
levantamento que revelava que
nos últimos meses de 2019,
cerca de 19 milhões de pessoas
passavam fome no país. Os
números foram atualizados
e novo estudo da instituição
mostra que 20 milhões de
pessoas se encontram na situação
de fome: um aumento de um
milhão de pessoas de um ano

para outro. A extrema pobreza
quase triplicou, passando de
4,5% da população para 12,8%.
Vivenciamos o aumento da
miséria e da fome, ao mesmo
tempo em que Brasil é o terceiro
produtor mundial de alimentos.
Enquanto o agronegócio bate
recordes de exportação e de
lucros, falta comida para 20
milhões de pessoas e mais de 50
milhões vivem em insegurança
alimentar.
Com grande produção
de alimentos no país, por que
então 20 milhões de pessoas
passam fome? A resposta está
na alta taxa de impostos que os
encarecem, na concentração de
riqueza e na falta da renda para
adquiri-los. A carga de impostos
sobre alimentos no Brasil
equivale a 22,5%, ante 6,5%
na média mundial, de acordo
com o Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário. Nós,
da Central de Movimentos
Populares (CMP), defendemos
a taxação das grandes fortunas,
imposto zero para alimentos
básicos e programas de subsídios
voltados à agricultura familiar.

O aumento da fome no
Brasil também está ligado ao
crescimento exorbitante do
desemprego. O país carrega hoje
a triste estatística de mais de 14
milhões de desempregados e
35,6 milhões de trabalhadores
informais, segundo dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Os
números da informalidade se
traduzem em perda de direitos,
trabalho em condições precárias
e muitas vezes insalubres.
Outra triste estatística,
que é resultado da política
ultraliberal e de exclusão de
Bolsonaro e Paulo Guedes, é que
o número de favelas aumentou
de 6.329 em 323 municípios
para 13.151 em 734 cidades
de 2010 a 2019; e o número
de pessoas vivendo nessas
condições saltou de 3,2 milhões
para 5,1 no mesmo período,
segundo estimativa do IBGE.
Trata-se de um verdadeiro
processo de favelização, um
retrocesso inaceitável.

Impacto da pandemia no setor do trabalho foi pior do que o esperado
uma enorme divergência na
recuperação dos empregos
entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento.
No terceiro trimestre de
2021, o total de horas trabalhadas
em países de renda alta foi 3,6%
mais baixo do que no quarto
trimestre de 2019, antes da
pandemia. Mas nos países de
renda média-baixa, a lacuna foi
de 7,3%.
A OIT também faz uma
avaliação regional, sendo que
Divergências entre países
A entidade faz um as menores perdas de horas
alerta: sem financiamento trabalhadas ocorreram na Europa
nem apoio técnico, haverá e Ásia Central. Por outro lado,
Um novo levantamento
da Organização Internacional
do Trabalho, OIT, mostra que as
horas de trabalho perdidas devido
à pandemia de Covid-19 serão
maiores do que o previsto.
A OIT projeta uma queda
de 4,3% nas horas de trabalho
globais, na comparação com os
números de 2019. O total equivale
a 125 milhões de empregos em
tempo integral.

África, Américas e países árabes chegariam a 6%, mais do que as
4,8% atuais. 			
sentiram o maior impacto.
Além das vacinas, pacotes de
estímulos fiscais continuam sendo
Impactos da vacinação
O estudo explica que a outro fator importante para a
divergência aconteceu devido a recuperação do setor.
grandes diferenças em relação
a aplicação das vacinas da Trajetória estável, mas com
Covid-19 e de pacotes de estímulo riscos
Ainda assim, 86% das
fiscal. Para cada 14 pessoas que
receberam a dose completa da medidas de estímulo estão
vacina, um posto de trabalho em concentradas nos países de renda
tempo integral foi adicionado ao alta. A Covid-19 também teve
um impacto na produtividade dos
mercado de trabalho global.
A OIT confirma que sem a trabalhadores, sendo que a lacuna
imunização contra o coronavírus, entre economias avançadas e
as horas perdidas de trabalho menos desenvolvidas foi de

17.5:1 para 18:1 em termos reais.
O diretor-geral da OIT, Guy
Ryder, declarou que o mercado
de trabalho está numa trajetória
estável de recuperação, mas
existe uma grande divergência
entre economias desenvolvidas e
em desenvolvimento.
Ryder destacou ainda que
“de forma dramática, a
distribuição desigual de vacinas
e de capacidades fiscais estão
liderando essas tendências e são
dois fatores que precisam ser
tratados com urgência”.
FONTE: ONU News
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REFORMA TRABALHISTA

DIRETO DA BASE

Quatro anos de reforma trabalhista: retirada
de direitos e nada de empregos

Trabalhadores(as) da Soroplast
elegem nova CIPA

O ministro da Fazenda
do então presidente da República
Michel Temer (MDB), o
banqueiro Henrique Meirelles,
criou a reforma trabalhista,
aprovada pelo Congresso
Nacional, prometendo gerar
milhões de empregos com a
mudança na legislação para
os contratos empregatícios. A
proposta abriu a porteira para
a terceirização,inclusive de
áreas fins, permitindo também a
suspensão do contrato de trabalho
e a contratação temporária
através do chamado trabalho
intermitente, retirando direitos
conquistados pelos trabalhadores

ainda no governo Getúlio Vargas,
A informalidade até
previstos na CLT (Consolidação cresceu: 40,5% em 2017 e
das Leis do Trabalho).
40,8% em 2021. O que foi
gerado de 2017 a 2021 é um
Informalidade cresceu
emprego precário, do mercado
informal, como de empresas de
A promessa de Temer aplicativos, como Uber e Ifood,
e Meirelles não foi cumprida, em que o trabalhador é muito
após quatro anos da reforma que mais explorado, ganha muito
beneficiou apenas o empregador. pouco e não tem direito ao 13º
O Brasil tem atualmente 14,1 salário, FGTS, férias remuneradas
milhões de desempregados, ou e nem mesmo aposentadoria. Um
seja, 13,7% da população, além de governo popular, caso seja eleito
mais seis milhões de desalentados em 2022, precisa rever a reforma
(desistiram de procurar emprego), trabalhista e garantir os direitos
segundo dados oficiais do IBGE dos trabalhadores e a geração de
(Instituto Brasileiro de Geografia emprego decente e renda.
e Estatística).

Com a participação do Sindicato no acompanhamento da
nova eleição para os nova CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) da empresa Soroplast, foram eleitos os novos cipeiros que
terão o compromisso de zelar pela segurança dos demais trabalhadores
da empresa nos próximos 12 meses. Para a direção da entidade é de
fundamental importância a responsabilidade dos novos membros da
CIPA, os quais tiveram a confiança dos funcionários (as) da fábrica
para que a segurança de todos continue sendo preservada nos locais de
trabalho dos companheiros e companheiras que votaram nos membros
eleitos.
Parabéns e boa gestão para os novos cipeiros na segurança de
cada trabalhador(a)!

ECONOMIA
Reajuste salarial dos químicos de
SP deve injetar em torno de R$
1,78 bilhão na economia

FIQUE ATENTO!

Assédio moral é Crime!
O que é assedio moral?
Assédio moral é a
exposição dos trabalhadores
e trabalhadoras a situações
humilhantes e constrangedoras,
repetitivas e prolongadas durante a
jornada de trabalho e no exercício
de suas funções, o assédio
moral pode consistir em ataques
verbais e físicos, bem como a
desvalorização do trabalho de
um colega ou isolamento social,
qualquer pessoa em qualquer
organização pode ser vitima
de assédio moral. O assédio
moral no trabalho desestabiliza

o empregado, pessoalmente e
profissionalmente, interferindo na
sua autoestima. O assédio moral
de longa duração compromete a
dignidade do trabalhador, afetando
suas relações afetivas e sociais.
A prática constante
do assédio moral pode causar
graves danos à saúde física
e psicológica do trabalhador.
O trabalhador que é
assediado moralmente deve
procurar seus superiores para
informar o ocorrido. Caso
os superiores não tomem

providências, ou sejam eles
mesmos os agentes do assédio
moral, o trabalhador deve procurar
a Justiça. O assédio moral é
motivo para a rescisão indireta do
contrato de trabalho; neste caso, o
empregador tem que pagar todas as
verbas rescisórias ao trabalhador.
Além de ensejar a
rescisão do contrato de trabalho,
o assédio moral também cria
a obrigação do empregador
de indenizar o trabalhador. O
assédio moral causa diversos
danos morais ao empregado, e
estes deverão ser indenizados.

Diante do cenário de crise econômica e ameaças a direitos, a
unidade dos Químicos da FEQUIMFAR/Força Sindical e FETQUIM/
Cut garantiu o poder de compra dos trabalhadores com reposição
integral da inﬂação por dois anos, repondo perdas, assegurando
salários dignos que ajudam na retomada da economia, e mantendo as
demais conquistas em Convenção Coletiva de Trabalho.”
Sergio Luiz Leite, Serginho Presidente da FEQUIMFAR e 1º
secretário da Força Sindical
O reajuste salarial conquistado pelos (as) trabalhadores (as)
químicos (as) do estado de São Paulo na Campanha Salarial de 2021
(recomposição integral da perda inﬂacionária medida pelo INPC em
11,08%) vai injetar, nos próximos 12 meses, cerca de R$ 1,78 bilhão na
economia do estado. Mensalmente o impacto é de aproximadamente
R$ 149 milhões.
Esse valor se refere ao reajuste salarial de cerca de 289 mil
trabalhadores (as) químicos (as) do estado de São Paulo, pertencentes
aos seguintes setores com data-base em novembro: abrasivos, adubos
e fertilizantes, defensivos agrícolas, fibras artificiais e sintéticas,
perfumaria e cosméticos, medicamentos de uso veterinário, plásticos
e reciclados plásticos, químicos para fins industriais e tintas e
vernizes. Para chegar a esses números, o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) utilizou dados
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED).
Fonte: FEQUIMFAR
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