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Trabalhadores aprovam pauta de 
reivindicações do Setor Farmacêutico

Os trabalhadores do Setor 
Farmacêutico compareceram 
à Subsede de Santo Amaro 
na tarde de sábado, dia 26 de 
fevereiro, para discutir e votar 
a pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2011. Os 
companheiros participaram 
com entusiasmo da assembleia 
e mostraram grande disposição 
para lutar por mais conquistas 
para o Setor. No dia 1º de 
março, o Sindicato entregou 
a pauta aprovada pelos 
trabalhadores aos patrões. 
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Piso Salarial de R$ 1.200,00

PLR de R$ 2.000,00

Convenção 158 da OIT (Contra Demissão Sem Motivos)
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ExpEDIENTE

De 22 a 25 de fevereiro, 
o Ministério Público Fede-
ral, os peritos da Polícia Fe-
deral e a Polícia Civil de São 
Paulo deram continuidade às 
buscas da ossada do militan-
te da categoria Virgílio Go-
mes da Silva no cemitério da 
Vila Formosa.

Desta vez os peritos reali-
zaram um estudo mais apro-
fundado da quadra onde Vir-
gílio foi enterrado. Com uma 
planta e uma foto do cemi-
tério da década de 1960, foi 
possível indicar com maior 
precisão o local do enterro. 
Porém, ainda não há garan-
tias de que os restos mortais 
do companheiro e de outros 

10 militantes, que foram en-
terrados naquele mesmo ce-
mitério, sejam encontrados, 
isso devido às sucessivas 
mudanças que ocorreram na 

quadra nesses 40 anos.
Após as escavações e exu-

mação de mais de 20 corpos, a 
etapa que segue é a de identifi-
cação das ossadas. Familiares 

e o Sindicato deverão entregar 
aos peritos informações que 
possam ajudar na identifica-
ção da ossada do companhei-
ro, tais como raio-x da arcada 
dentária e outros exames que 
mostrem possíveis fraturas 
que ele tenha sofrido em vida. 
Essas informações são funda-
mentais para o exame pericial. 

De acordo com Osvaldo 
Bezerra (Pipoka), coordena-
dor da Secretaria de Admi-
nistração e Finanças do Sin-
dicato, “será preciso esgotar 
todas as possibilidades de 
busca para encontrar os restos 
mortais do companheiro Vir-
gílio, bem como dos demais 
militantes”.

Virgílio Gomes da Silva: continuam as buscas

EDITORIAL

Muito mais que ganhos econômicos
Trabalho decente e nenhuma perseguição política ao trabalhador são 
destaques da pauta da Campanha Salarial do Setor Farmacêutico

Reunidos, os trabalhado-
res do Setor Farmacêutico 
aprovaram a pauta de rei-
vindicações para a Campa-
nha Salarial 2011. Como de 
costume, é dada uma impor-
tância maior para as questões 
econômicas. A necessidade 
de melhores salários e mais 
benefícios é uma luta histó-
rica que marca o mundo do 
trabalho. No sistema capita-
lista não pode ser diferente a 
reivindicação, a luta de clas-
ses passa pelo compromisso 
de, juntos, os trabalhadores 
buscarem a melhor apropria-
ção daquilo que produzem.

No entanto, nos últimos 
anos nota-se uma clara mu-
dança de postura. Os tra-

balhadores entendem que 
emprego e salário não são 
suficientes se vierem carre-
gados de perigos à saúde. 
Não adianta o emprego que 
tem assédio moral e, por 
isso, inviabiliza o trabalho e 
a vida fora do emprego. Não 
adianta o emprego que com-
promete a saúde do trabalha-
dor, isso não tem dinheiro 
que pague. 

O afastamento por doen-
ça do trabalho preocupa e in-
variavelmente é ocasionado 
pela exposição indevida do 
trabalhador, seja por grande 
quantidade de trabalho, seja 
por má qualidade do tra-
balho, como, por exemplo, 
atividades repetitivas e ex-

posição a produtos nocivos 
à saúde.

Essa mudança de pos-
tura mostra um importante 
amadurecimento dos traba-
lhadores. Também revela a 
importância da organização 
sindical, que insiste nesse 
tema já tem algum tempo. 
Mais do que fazer a luta por 
salários, discutimos as ofen-
sivas contra trabalhadores, 
nos posicionamos contra 
Bancos de Horas, questio-
namos horas extras, lutamos 
pela redução das jornadas de 
trabalho, a luta pelo fim da 
demissão sem motivo (Con-
venção 158 da OIT) que teria 
um impacto na rotatividade 
da categoria, enfim, quere-

mos muito mais do que ga-
nhos econômicos.

Nessa Campanha Sala-
rial, um tema toma destaque: 
a proteção contra atos antis-
sindicais. Não se pode acei-
tar que ainda exista perse-
guição aos trabalhadores por 
participarem de atividades 
promovidas pelo Sindicato. 
Essa perseguição aparece 
principalmente quando um 
trabalhador demonstra ter 
uma liderança natural e, por 
isso, pode contribuir ainda 
mais com os seus compa-
nheiros. Não faz mais sen-
tido haver perseguição. As-
sim, propomos que o tema 
seja disciplinado na Conven-
ção Coletiva.

Douglas Mansur

Marlon Weichert (ao centro), procurador regional da República, com Osvaldo 
Bezerra (à esquerda), o Pipoka, secretário de administração e finanças do 
Sindicato, e Domingos Galante (à direita), ex-presidente do Sindicato
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Trabalhadores aprovam pauta de 
reivindicações do Setor Farmacêutico

Os trabalhadores do Setor 
Farmacêutico compareceram 
à Subsede de Santo Amaro 
na tarde de sábado, dia 26 
de fevereiro, para discutir e 
votar a pauta de reivindica-
ções da Campanha Salarial 
2011. Os companheiros par-
ticiparam com entusiasmo 
da assembleia e mostraram 
grande disposição para lutar 
por mais conquistas para o 
Setor. No dia 1º de março, 
o Sindicato entregou a pauta 
aprovada pelos trabalhadores 
aos patrões. 

Aprovada por unanimida-
de, a pauta avança nas ques-
tões econômicas e sociais: 

“trabalho decente, melhores 
salários e melhores condições 
de trabalho são as prioridades 

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira

prestação de contas do exercício de 2009
Os trabalhadores pre-

sentes na Assembleia de 
Prestação de Contas do 
Sindicato aprovaram por 
unanimidade as contas do 
exercício de 2009. Na mesa 
estão Ronaldo, administra-
dor do Sindicato; Osvaldo 

Reunidos no domingo, 
20 de fevereiro, cerca de 
200 trabalhadores do Setor 
Farmacêutico e a direção 

Bezerra (Pipoka), coorde-
nador da Secretaria de Ad-
ministração do Sindicato; 
e Rítalo Alves Lins, coor-
denador da Secretaria de 
Imprensa (responsável pelo 
Departamento Jurídico no 
ano de 2009).

do Sindicato debateram a 
Campanha Salarial 2011, 
em Louveira. O objetivo 
do encontro foi aprofundar 

Pauta de Reivindicações
piso Salarial de r$ 1.200,00

Queremos o reajuste do Piso Sa-
larial para R$ 1.200,00. Assim, a ca-
tegoria teria seus salários recuperados 
frente aos reajustes do Salário Mínimo.

estabilidade de emprego 
Existe uma prática de demitir traba-

lhadores para contratar outros com sa-
lários menores. Queremos a estabilidade 
no emprego. Toda demissão deve ser 
justificada. Essa reivindicação está as-
segurada pela Convenção 158 da OIT.

licença-maternidade de 180 dias
Muitas empresas já praticam a 

Licença-maternidade de 180 dias. 
O benefício confere às mulheres um 
período de especial atendimento à 
criança. Conforme a Lei, o benefício é 
de 120 dias, a ampliação de 60 dias é 
apenas um ato de respeito aos recém-
nascidos.

reajuste de 13% em todos os 
salários

Propomos um reajuste de 13% 
para todos os trabalhadores. A compo-
sição desse índice é a soma do aumen-
to real mais a inflação do último ano.

plr de r$ 2.000,00
Participação nos Lucros e Re-

sultados de R$2.000,00 no mínimo, 
independentemente do número de 
trabalhadores. Para as empresas que 
possuem programa próprio de PLR, 
esse valor deve ser maior.

Organização nos locais de 
trabalho

Existem questões que surgem du-
rante o ano e não podem esperar pela 
Campanha Salarial para serem discuti-
das. Queremos o fortalecimento da Or-
ganização nos Locais de Trabalho como 
processo democrático de reivindicações.

Eduardo Oliveira

Encontro em Louveira debate a 
Campanha Salarial 2011

dessa campanha. A mobiliza-
ção dos companheiros será o 
diferencial para nossas con-

quistas em 2011”, explicou 
o coordenador da Secretaria 
Geral, João Carlos de Rosis.

Às vésperas do Dia da 
Mulher (8 de março), a co-
ordenadora da Secretaria de 
Gênero, Célia Passos, en-
fatizou a participação das 
mulheres. “A maioria dos 
trabalhadores do Setor Far-
macêutico é composta por 
mulheres, essa participação 
indica um importante avan-
ço. Agora é hora dessa parti-
cipação ser refletida nos salá-
rios”, concluiu Célia.

as estratégias da Campanha 
Salarial e debater as cláu-
sulas prioritárias. Os tra-
balhadores foram bastante 
participativos e trocaram 
experiências, principalmen-
te no que se refere a medi-
das de prevenção e de como 
manter a qualidade do tra-
balho. Na oportunidade 
foi apresentado um estudo 
econômico que comprova 
o amplo faturamento da in-
dústria farmacêutica no úl-
timo período.

auxílio-creche
O auxílio-creche é um importante 

benefício para ampliar as possibilida-
des de trabalho da mulher. Queremos 
o benefício para todos os filhos com 
até 6 anos de idade.

comunicação de acidente de 
trabalho

Os acidentes de trabalho ocorrem 
principalmente quando as condições 
da empresa não são adequadas. En-
tendemos que todos os acidentes 
devem ser comunicados ao Sindicato 
como forma de prevenção e para que 
os abusos não ocorram dentro de ne-
nhuma empresa.

proteção contra atos 
antissindicais

O trabalhador não pode ser prejudi-
cado por participar de atividades sindi-
cais. Deve ser garantida a liberdade de 
associação ao Sindicato e de participa-
ção nas atividades da categoria, sem que 
isso gere qualquer tipo de perseguição.

assédio Moral
Esse é um grande problema do 

ambiente de trabalho. Propomos que 
as empresas implantem programas de 
prevenção ao Assédio Moral e que a 
CIPA participe do processo de elabo-
ração das atividades. O Assédio Mo-
ral tem que acabar!

doenças decorrentes do trabalho
A exposição a trabalhos repetitivos, 

a medicamentos e matérias-primas far-
macêuticas devem ser acompanhadas 
pelo Sindicato e por uma Comissão, com 
o objetivo de evitar doenças decorrentes 
do trabalho realizado.

garantia de emprego ao 
trabalhador adoecido ou com 
Sequela de trabalho

O trabalhador que sofrer acidente 
de trabalho terá garantia no emprego. 
Se acontecer algum tipo de mutilação 
ou incapacidade, mesmo que parcial, ele 
terá direito à estabilidade de emprego 
até o momento da sua aposentadoria.

Adicional de Insalubridade
O Sindicato luta pelo fim da in-

salubridade. Queremos o salário-base 
para calcular o adicional e a partici-
pação do Sindicato na elaboração de 
laudo técnico que indicará como me-
lhorar as condições de trabalho.

união estável de pessoas do 
Mesmo Sexo

Não faz sentido ignorar ou ter 
preconceito com as pessoas que têm 
união estável com outras do mesmo 
sexo. Nossa proposta é ampliar todos 
os benefícios concedidos pela empre-
sa para os seus parceiros, indepen-
dentemente de orientação sexual.

CAMpANHA SALARIAL FARMACÊUTICOS

Célia Passos e João Carlos de Rosis expõem os pontos da pauta de reivindicações aprovados pelos trabalhadores
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Sindicato recebe comissão americana
No dia 21 de fevereiro, o 

Sindicato recebeu represen-
tantes da comissão jovem da 
AFL-CIO (American Federa-
tion of Labor and Congress 
of Industrial Organizations). 
A delegação veio ao Brasil 
conhecer a organização sindi-
cal da CUT, com enfoque no 
ramo químico. O Sindicato foi 
uma das entidades escolhidas, 
graças à sua forte organiza-
ção política, inclusive com a 
juventude. A delegação, coor-
denada por Gladys Cisneros, 
foi recebida pelos dirigentes 
do Sindicato Rosana Sousa de 
Deus e Alex Ricardo Fonseca.

Atividades em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher

12/03 (sábado)
Ato Unificado com a Marcha Mundial de Mulheres e Movimentos 
Sociais. Concentração às 9h30 no CIM (Centro Informação 
Mulher) – Praça Roosevelt, 605.

13/03 (domingo)
Atividade na Subsede de Santo Amaro, com exibição de filme e 
debates. Rua Ada Negri, 127, a partir das 9h.
20/03 (domingo)
CUT Cidadã. A partir das 9h na Praça Craveiro do Campo – São 
Miguel Paulista.

Vem aí o Formaquim 2011

JUVENTUDE

MEIO AMBIENTE

No dia 17 de fevereiro, 
aconteceu na CNQ/CUT a reu-
nião da Secretaria de Forma-
ção do Ramo Químico Cutista. 
Do nosso Sindicato partici-
param Deusdete José das Vir-
gens, o Dedé, coordenador 
da Secretaria de Formação, e 
Osvaldo Bezerra, o Pipoka, 
coordenador da Secretaria de 
Administração e Finanças.

Na ocasião, os dirigentes 
dos sindicatos dos Petroleiros, 
Vidreiros, Químicos de São 
Paulo e Químicos do ABC de-
cidiram que em 2011 haverá 
4 cursos: Regional São Paulo, 
Mulher, Juventude e Saúde. Fi-

cou acertado que em todos os 
cursos haverá um módulo para 
debater negociação coletiva.

Os cursos acontecerão nos 
meses de julho, agosto e setem-
bro. Ficou ainda acertado que 
no módulo de agosto será feita 

uma atividade especial em co-
memoração ao aniversário da 
CUT. Aguarde nos próximos 
Sindilutas, bem como em nosso 
site e no programa “Os Alqui-
mistas” mais informações so-
bre os cursos e suas inscrições.

Plenária de abertura do Formaquim 2010

Eduardo Oliveira

Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, a Secretaria de Gênero do Sindicato 
dos Químicos organizou atividades e ainda 
participará de outras atividades. Confiram o 
calendário.

Nosso Sindicato tem 
Colônia de Férias na 
Praia Grande, litoral sul, 
no Balneário Solemar. 
São 36 apartamentos to-
talmente equipados com 
cozinha (utensílios domésticos), quartos (rouparia) e 
muito conforto para você e sua família. Além, é claro, das 
praias da região. Ótimo local para seus finais de semana e períodos de férias a 
preços especiais para trabalhadores sindicalizados.

O Sindicato, além de lutar por seus 
direitos, saúde e segurança no trabalho,  
também oferece conforto e lazer para 
você e sua família. O Clube possui 
quadras poliesportivas, piscinas adulto 
e infantil. Há ainda uma extensa área 
verde, campo de futebol, salão de jogos e 
churrasqueiras para você passar finais de semana e feriados com muito lazer. 
Venha recarregar as energias com a sua família e seus amigos!

Nosso Sindica-
to tem Colônia de 
Férias em Caraguata-
tuba com apartamentos, 
salão de jogos, área de lazer e muito conforto para você e sua família. 
Além, é claro, das praias. Ótimo local para seus finais de semana e pe-
ríodos de férias a preços especiais para trabalhadores sindicalizados. A 
Colônia conta também com piscina.

Colônias de Férias

Em Arujá, o Sindicato oferece 
uma ótima opção de lazer

Juliana Leuenroth

A nova legislação so-
bre a gestão de resí-
duos sólidos, que 
foi aprovada em 
agosto e regu-
lamentada em 
dezembro do 
ano passado, 
obriga em-
presas e poder 
público a evitar e 
minimizar a geração 
de resíduos, a adotar 
a reutilização, a reci-
clagem, o tratamento e a dis-
posição final de tudo aquilo 
que não for reciclável. O ob-
jetivo é eliminar até 2014 os 
“lixões”, substituindo-os por 
aterros eletroeletrônicos.

Para isso, as empresas de-
verão viabilizar, por meio da 
chamada “logística reversa”, 
o retorno de materiais, pro-
dutos e embalagens que se 
enquadrem no regulamento 
atual e em outros que vie-
rem a ser estabelecidos por 
meio de acordos setoriais, 
dos quais o Sindicato poderá 
participar.

Por isso, Lourival Batis-
ta, coordenador da Secretaria 
de Saúde e Meio Ambiente 
do Sindicato, recomenda que 
o assunto seja discutido nas 
reuniões da CIPA, na SIPAT, 
com a Comissão de Fábrica e 
o Sindicato.

“Os trabalhadores de es-
critórios e fábricas devem 
certificar-se de que a em-
presa está adotando medi-

gestão de resíduos em 
escritórios e fábrica

das como separação de lixo, 
coleta seletiva, reciclagem, 
apoio às cooperativas de 
catadores, programas de 
conscientização, destinação 
adequada de pilhas, baterias, 
teclados, mouses, computa-
dores, monitores, pneus, óle-
os e lubrificantes, lâmpadas, 
etc.”, descreve Lourival.

Para ele, a “participação 
dos trabalhadores nessas 
ações, seja nas fábricas ou 
nos escritórios, pode ajudar 
a empresa no cumprimento 
da lei e no aprimoramento da 
sua responsabilidade social e 
ambiental, ao mesmo tempo 
estamos melhorando nossa 
cidade, nossa saúde e quali-
dade de vida”, complemen-
tou o dirigente.

O Sindicato está de olho 
no cumprimento da lei e se 
coloca à disposição de CI-
PAs, Comissões de Fábrica e 
companheiros de pequenas e 
médias empresas para ajudar 
nesse objetivo.
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Clube de Campo


