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HAVERÁ TRANSPORTE NAS REGIÕES

Subsede Lapa Rua John Harrison, 175

É chegada a hora de discutir 
a proposta patronal e definir 
os rumos da Campanha 
Salarial. Participe!
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Assembleia define rumos da 
Campanha Salarial 2017

Dia 1º de abril os trabalhadores do setor farmacêutico se reúnem para avaliar as negociações com a bancada patronal

As negociações com a 
bancada patronal já foram 
agendadas. Nos dias 28 e 
30 de março os sindicatos 
que negociam conjunta-
mente vão se sentar com 
os patrões para discutir as 
reivindicações deste ano. 

Os farmacêuticos estão 
lutando pela reposição da 
inflação, mais 5% de au-
mento real em todas as 
faixas salariais, e por uma 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) de dois 
pisos reajustados. 

A inflação acumulada 
nos 12 meses referentes à 
data-base dos farmacêuti-
cos (de abril a abril) está es-
timada em 4,66%, segundo 

o INPC/IBGE (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), 
que revisou novamente a 
estimativa para baixo. Por-
tanto, o reajuste total plei-
teado é de cerca de 9,66%.  

O setor é um dos poucos 
que passa ileso pela crise 
econômica e que continua 
apresentando crescimento 
de vendas e saldo positivo 
de empregos, tendo regis-
trado em 2016 um fatura-
mento R$ 87,1 bilhões , um 
crescimento de 15,4% em 
relação ao ano anterior. 

A negociação do setor 
farmacêutico é coordena-
da pela Fetquim (Federa-

No próximo dia 1º de 
abril, sábado, às 10h, 
os trabalhadores do se-
tor farmacêutico têm um 
importante compromis-
so: debater os rumos da 
Campanha Salarial 2017. 
O encontro será realiza-
do na subsede da Lapa 
(Rua John Harrison, 175). 
Haverá transporte para 
facilitar a locomoção dos 
trabalhadores. Informe-se 
com o diretor da sua re-
gião.

w
Conheça alguns números do setor

• O setor faturou R$ 87,1 bilhões em 2016, um crescimento
de 15,4% em relação a 2015.

• Descontados os impostos, o saldo também foi positivo. 
Líquido, o setor faturou  R$ 50,8 bilhões no período, um
crescimento de 13,7% em relação ao ano anterior. 

• O setor gerou 178 novas vagas na base do nosso Sindicato
em 2016.

FIQUE POR DENTRO DA PAUTA
• Reposição da inflação e 5% de aumento real para todas

as faixas salariais.
• PLR correspondente a dois pisos salariais.

Fonte: Sindusfarma/Caged

ção dos Trabalhadores do 
Ramo Químico) e reúne 
seis sindicatos – São Pau-
lo, ABC, Campinas, Osasco, 

Jundiaí e região e São José 
dos Campos   –, que repre-
sentam 180 mil trabalha-
dores.

AGENDE-SE

Sindicato promove 
debate sobre o desmonte 
da previdência

O Sindicato vai promover 
um debate sobre a reforma 
da previdência, proposta 
pelo governo Temer, no dia 
1º de abril (sábado), das 13h 
às 16h, na subsede da Lapa  
(Rua John Harrison, 175).

O encontro contará com 
as participações de Valmir 
Prascidelli, deputado fe-

deral (PT/SP), membro da 
CCJC (Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania) 
e da Ctasp (Comissão de 
Trabalho, Administração e 
Serviço Público), e de Fran-
cisco Chagas, ex-deputado 
federal (PT/SP) e ex-dirigen-
te do Sindicato dos Quími-
cos de São Paulo.

SORTEIO DE VAGAS PARA FERIADO DE 1º DE MAIO

O sorteio de vagas para o fe-
riado do Dia do Trabalhador (1º 
de maio), nas colônias de Cara-
guatatuba, Solemar e no Clube 
de Campo de Arujá, será reali-
zado no dia 2 de abril, domin-
go, às 10h, na sede do Sindicato 
(Rua Tamandaré, 348 – Liberda-
de). O período de estadia é de 
29 de abril a 1º de maio.

Para participar, os sócios 
interessados devem retirar uma 
senha entre os dias 20 e 30 de 
março, na subsede mais pró-
xima. É preciso levar o RG, ou 
outro documento com foto, e a 

carteirinha de associado. Cada 
sócio receberá uma senha e as 
regras do sorteio.

No dia 2 de abril, o sócio de-
verá comparecer à sede do Sindi-
cato com a senha, o RG, ou outro 
documento com foto, e a carteiri-
nha de associado. Caso não possa 
comparecer no dia, ele poderá ser 
representado por outra pessoa, 
que deve estar com os documen-
tos do associado. É importante 
lembrar que cada pessoa pode 
representar apenas um sócio. 

O portão será fechado às 
10h para o início do sorteio, e 

o horário será rigorosamente 
respeitado. 

Para os outros períodos do 
ano, as reservas do clube de 
campo e das colônias podem 
ser feitas diretamente no Sindi-
cato, com antecedência mínima 
de 30 dias.

Para facilitar o atendimento 
aos associados, agora o Sindi-
cato aceita cartão de crédito e 
débito para o pagamento das 
reservas do clube de campo e 
das colônias de férias. A nova 
forma de pagamento está dis-
ponível em todas as subsedes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUIMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇU e CAIEIRAS, pelo presente 
edital, convoca todos os trabalhadores associados ou não, das empresas pertencentes às indústrias de produtos farmacêuticos,  para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser reali-
zada no dia 1º de abril de 2017, às 09:30 horas em primeira chamada, e às 10:00 horas, em segunda chamada, na subsede deste Sindicato, sito à Rua John Harrison, 175 - Lapa – São Paulo - SP  
para discutirem e deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação  sobre  a proposta patronal apresentada pelo SINDUSFARMA; 2) Autorização, caso  recusada a proposta, para 
promover paralisações nas empresas do setor farmacêutico e interpor Dissídio Coletivo perante o TRT; 3) Autorização, caso aprovada a proposta, para assinar Convenção Coletiva de Trabalho; 4) 
Discussão e deliberação sobre a taxa de custeio da negociação coletiva.  E para que chegue ao conhecimento de todos os trabalhadores da categoria e no futuro ninguém alegue desconhecimento, 
publica-se o presente edital a ser afixado nas sedes e subsedes e no órgão informativo da entidade bem como na imprensa local. São Paulo, 22 de março de 2017. Diretoria Colegiada.


