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CAMPANHA SALARIAL SETOR FARMACÊUTICO 2022/2023

SINDICATO CONVOCA TRABALHADORES PARA
DISCUTIR PRÉ- PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DIA 09/03
Começou na quintafeira (10) a Campanha Salarial
e Social dos trabalhadores no
setor industrial farmacêutico.
Dirigentes da FEQUIMFAR e
dos Sindicatos filiados estiveram
reunidos em Seminário de
Negociação Coletiva para avaliar
o cenário do setor e elaborar a
Pré-Pauta de Reivindicações e
estratégias para a negociação
coletiva.
Até o dia 10 de março,
os Sindicatos filiados realizarão
assembleias nas bases para
avaliação e aprovação da PréPauta pelos trabalhadores.
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O clube de campo estará aberto todos os dias, inclusive, segunda-feira (28) e terça-feira (1), podendo
assim atender aos companheiros e companheiras que gostam de curtir um churrasco e piscinas no
descanso prolongado. Pág.03
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SINDICATO CONVOCA TRABALHADORES PARA DISCUTIR
PRÉ- PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DIA 09/03

Com o reajuste salarial
dos trabalhadores do setor
farmacêutico previsto para 1.º de
abril, dirigentes de todo Estado
de São Paulo deram início às
negociações salariais para o
segmento.
Além do reajuste a ser
reivindicado, os representantes
dos trabalhadores(as) também vão
discutir a renovação da convenção
coletiva, a qual assegura melhores
condições de direitos, como:
cesta básica, piso salarial, PLR,
jornada de trabalho menor do
que manda a CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho), auxílio na
compra de medicamentos, horas
extras e adicional noturno bem
mais favoráveis, entre outros
benefícios que são garantidos
pelas negociações sindicais.
Diante de um cenário de
inflação alta, cabe ressaltar aos
trabalhadores e trabalhadoras
do setor farmacêutico que as
negociações não serão fáceis,
visto que quanto maior o índice
de inflação, maiores são as
dificuldades em negociar com a
bancada empresarial um índice de
reajuste dentro das necessidades
dos trabalhadores (as). Além do
índice de inflação muito alto,

o país passa por um dos piores
momentos na economia, político
e de desemprego, cenário esse,
que gera muita dificuldade neste
momento em que se negocia
salários para as mais diversas
categorias.
“Diante de uma conjuntura
com alta inflação que castiga os
trabalhadores e enfraquece a
economia, a unidade dos Químicos
da Força nas Campanhas Salariais
e Sociais de 2022 vai lutar pela
recuperação do poder de compra
dos salários, valorização do
Piso e reajuste na PLR, além da
manutenção dos demais direitos
em Convenção Coletiva de
Trabalho.”
Sergio Luiz Leite, Serginho,
Presidente da FEQUIMFAR e
vice-presidente da Força Sindical
“Com data-base em 1º de
abril, somos uma das primeiras
categorias a iniciar as Campanhas
Salariais, então, temos que unir
esforços para avançar em direitos
e conquistas para balizar os demais
segmentos”.”
Antonio Silvan Oliveira,
presidente da CNTQ e do Sindicato
dos Químicos de Guarulhos e
Região.

ASSEMBLEIA DIA 09/03
Para que a campanha salarial
tenha a participação de todos,
a direção do Sindicato desde já
convoca todos os trabalhadores do
SETOR FARMACÊUTICO para
participarem da ASSEMBLEIA
que será realizada no dia 09 de
março (quarta-feira), às 18 horas,
em primeira chamada, e às 19
horas, em segunda chamada, com
qualquer número de participantes,

na sede do Sindicato, situada na
Rua Pernambuco, 336, Centro,
Sorocaba/SP, para que todos
tenham conhecimento da pauta a
ser apresentada à bancada patronal.
A participação da categoria
é de fundamental importância
para que juntos possamos discutir
as reivindicações contidas na prépauta.

O que vamos discutir:
Reajuste salarial;
Valor mínimo para o piso do segmento;
Participação nos Lucros e Resultados;
Cesta básica/cartão alimentação;
Formas de custeio e sustentação para as
ações sindicais;
Manutenção das demais cláusulas da CCT
(Convenção Coletiva de Trabalho) do setor
farmacêutico.

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS!
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Vem aí a Campanha de Sindicalização 2022
Pra que serve o sindicato?
Uma pergunta que nem sempre
é retórica e que é relativamente
frequente entre os trabalhadores
e trabalhadoras das mais diversas
categorias. As respostas podem ser
diversas, mais ou menos politizadas,
mas podem ser sintetizadas numa
única frase: o sindicato serve
para lutar por direitos, pelos seus
direitos.
Nem sempre a luta
concretiza-se em conquistas. Nem
sempre as ações por melhores
salários e condições de trabalho

dignas são vitórias nos embates
anuais com os patrões, durante as
negociações coletivas.
Mas, ao contrário do que
possa parecer, quanto maior a
crise, mas necessária a união e a
organização dos trabalhadores, que
passam, necessariamente, pelos
Sindicatos. Isso vale para qualquer
categoria. Em tempos de desmonte
da CLT, de legalização das
relações precárias de trabalho, de
fragilização do Estado Democrático
de Direito, os Sindicatos tornaramse ainda mais necessários.

Por isso, mais do que
criticar o seu Sindicato — e eles
são passíveis de críticas — é preciso
fortalecê-lo. Se você ainda não é
sindicalizado, sindicalize-se. A
construção e o fortalecimento
dos Sindicatos é coletiva e, agora
mais do que nunca, precisa da
participação de todos e todas.
Benefícios
Você se tornando um
associado da entidade, além de
fortalecer o seu sindicato para
defender os seus interesses e
concorrer a diversos prêmios,

ainda terá direito a usufruir de
vários benefícios para você
e seus dependentes, como:
dentista, assistência jurídica,
cabeleireiro,colônia de férias em
Praia Grande e Ilha Comprida,
cursos de qualificação profissional,
entre outras vantagens que podem
ser conferidas através do nosso site:
www.sindquimicosdesorocaba.org.
br.
Valorize o seu sindicato,
porque é ele quem defende seus
direitos!!! Fique Sócio!

Clube de campo permanecerá aberto
durante todos os dias carnaval
O Sindicato dos Químicos de Sorocaba e Região
comunica aos associados e aos seus dependentes, que neste
Carnaval o Clube de Campo estará aberto durante todos os dias,
inclusive, nos dias 28 e 01 de março, segunda-feira e terçafeira de carnaval, podendo assim atender aos companheiros
e companheiras que estarão de folga e desejam curtir as
dependências do clube.
Como o clube abrirá nos dias citados, cabe ressaltar que
na Quarta-feira de Cinzas, dia 02 de março, as dependências do
clube serão fechadas para o serviço de limpeza e manutenção,
reabrindo novamente na quinta-feira (03).
Exames médicos
Quanto à realização dos exames médicos para o uso
das dependências das piscinas, além de sábado e domingo,
os mesmos também serão realizados na segunda e terça, no
mesmo horário dos demais dias, ou seja, das 9h às 13h.
Valor: R$ 10,00 reais por pessoa (válido por 3 meses para
associados).
Reservas das churrasqueira: se faz necessário a reserva
das mesmas através do tel.: (15) 3228-4590 ou Whatsapp: (15)
9.9194-7302.
Obs.: é expressamente proibida a entrada de bebidas
nas dependências do clube.
Um ótimo lazer a todos.

ASSOCIE-SE!

Siga-nos também no instagram

@sindquimicosscba
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Tec Screen continua desrespeitando os
direitos dos seus trabalhadores
A cada dia que passa
os trabalhadores da Tec
Screen estão se tornando
cada vez mais escravos do
patrão.
Lamentável
a
situação em que vivem
os companheiros(as) que
trabalham nesta fábrica,
visto que são tratados
como voluntários pelo
empregador, que há
tempos não cumpre com
suas responsabilidades
trabalhistas.
Para piorar, ainda
temos um governo que
todos os dias vive falando
bobagens dizendo que o
trabalhador precisa abrir
mão dos direitos se quiser
ser empregado, ou seja,
o presidente estimula
patrões a escravizarem seus
empregados, justamente o
que o empresário, dono da

PLR - Participação nos
Lucros e Resultados
Trabalhadores da Unimetal têm
proposta de PLR diferenciada da
convenção coletiva da categoria

Tec Screen, está fazendo
com seus funcionários.
Importante frisar
que a direção do Sindicato
já tratou por diversas vezes
sobre as irregularidades
praticadas pela empresa,
porém negociar com os
representantes da fábrica
tem sido em vão, pois as
tratativas não são cumpridas
e a situação dos empregados
só tende a piorar, caso não

				

DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA

Com as negociações em andamento entre
Sindicato e empresa, os trabalhadores da Unimetal
já têm uma proposta de PLR, a qual pode atender as
expectativas de todos.
Para que os companheiros tenham conhecimento
do formato das negociações e valores que poderão receber,
caso a proposta seja aprovada, Sindicato e empresa estão
analisando a melhor forma de assembleia para levar a
haja disposição de luta por proposta para conhecimento de todos os funcionários.
Mais informações em breve.
parte dos funcionários.
Portanto caros
Trabalhadores da Melida já têm PLR
companheiros(as),
ressaltamos que não
assegurada
existem mais condições de
Dando sequência às negociações com as empresas
negociações com a fábrica
funcionando, sendo assim, a da base territorial de representação do Sindicato dos
única alternativa será cruzar Químicos de Sorocaba e Região, a direção da entidade
os braços para que o direito assegurou mais um pagamento de PLR para os trabalhadores
de cada um seja cumprido da Melida, após negociação com os representantes da
empresa.
conforme previsto em lei.
A direção do Sindicato, em breve, apresentará aos
Vamos à luta!
companheiros e companheiras as normas da proposta para
que seja aprovada ou não.
Aguardem.

Sindicato irá fazer declaração de imposto de renda para
associados gratuitamente a partir do dia 15 de março
A partir do dia 15
de março, a direção do
Sindicato dos Químicos
dará início, através de um
profissional capacitado
em declaração de imposto
de renda, ao atendimento
para os trabalhadores e
trabalhadoras que precisam
fazer a sua declaração de
imposto de renda este ano.
Como nos anos
anteriores, os associados
não precisam pagar nada
para fazer a declaração
do imposto na entidade
sindical. Já em relação aos
não associados da entidade,
caso os mesmos tenham
interesse em fazer com
o profissional contratado
pelo Sindicato, o mesmo
cobrará um taxa.
É
importante
ressaltar, que a declaração
de imposto de renda é

obrigatória por lei para todo
cidadão que receber acima
do teto declarado pelo
Governo Federal. Quem
deixar de declarar pode ter
problemas futuros com a
Receita Federal.
Va l e
ressaltar
que, mesmo os NÃO
ASSOCIADOS pagando
um valor pelos serviços,
estarão economizando em
média, 60% a 100%, em
comparação com o valor
cobrado pelos escritórios
que realizam este tipo de
serviço, tendo em vista que

os valores giram em torno
de R$100,00 a R$150,00
por declaração realizada.
Esse ano, novamente,
devido a pandemia de
COVID-19, as declarações
serão realizadas via
atendimento HOME
OFFICE.
Para que os
interessados possam fazer
as suas declarações, basta
entrar em contato pelos
telefones (15) 32330993/ (15) 9.9198-9211
(WhatsApp) para maiores
informações.
Lembrando que
prazo atual para a entrega
da declaração do IRPF se
encerra em 30 de abril.
Não deixe para
última hora!
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