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Empresários atrasam negociação
e Sindicato mantém assembleia
Conversa é adiada com  o claro objetivo de desmobilizar a categoria. Assembleia de mobilização está mantida no dia 7 de abril

A 
negociação do setor 
farmacêutico só acon-
teceu em 3 de abril. 
Agendada inicialmente 

para o dia 26 de março, foi 
adiada, na última hora, a pe-
dido dos empresários. 

Empurrar a negociação 
para o mês de abril é uma es-
tratégia da bancada patronal 
para ganhar tempo e desmo-
bilizar os trabalhadores.

No entanto, o Sindicato 
está de olho e está mantendo 
a chamada para assembleia 

com a categoria, que será dia 
7 de abril (sábado), às 10h, 
no Sindicato (Rua Tamandaré, 
348 – Liberdade). O objetivo é 
discutir os rumos da campa-
nha salarial.   

Os farmacêuticos estão lu-
tando por um reajuste de 5%, 
que garante um ganho real de 
aproximadamente 3%, levan-
do-se em conta a estimativa 
da inflação calculada pelo 
INPC/IBGE (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) de 1,81% para a 
data-base de 1º de abril.

Além do reajuste salarial 
e da PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados), esta cam-
panha está muito focada na 
garantia dos direitos e no for-
talecimento das negociações 
sindicais. 

Este ano o setor negocia 
apenas as cláusulas econômi-
cas. As sociais foram renova-
das no ano passado por dois 
anos, garantindo a ultrativi-
dade do acordo. “Nossa Con-

venção Coletiva está entre 
as melhores do País e isso se 
deve à luta do nosso Sindi-
cato. Ter todos esses direitos 
garantidos em um momento 
como esse, em que empresá-
rios e governo estão unidos 
para retirar direitos, é, sem 
dúvida, um grande ganho”, 
observa Adir Teixeira, secre-
tário de Organização do Sin-
dicato. 

A nova legislação traba-
lhista, em vigor desde no-
vembro, altera mais de 100 

itens da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) para 
pior e retira inúmeros direi-
tos dos trabalhadores. “Mas 
a nossa convenção está acima 
dessa lei e deve ser respeita-
da”, lembra Teixeira. O sindi-
calista orienta os trabalhado-
res a procurarem o Sindicato 
para esclarecer dúvidas ou 
denunciar irregularidades 
nas empresas

Denúncias podem ser fei-
tas pelo telefone 3209-3811, 
ramal, 206, com Aslon.

O Sindicato lança a Frente 
em Defesa do Trabalhador  no 
próximo dia 6 de abril (sexta-
-feira), às 19h, no auditório 
do Sindicato (Rua Tamandaré, 
348- Liberdade). A Frente irá 
fomentar discussões e mobi-
lizar os trabalhadores com o 
objetivo de reverter o cenário 
de destruição de direitos que 
se instalou no País.

Com a desculpa de “mo-
dernizar leis trabalhistas”, o 
governo atacou direitos im-
portantes dos trabalhadores, 
deixando-os muito vulnerá-
veis.

O desmonte patrocinado 
por Temer não se restringe 
apenas ao mundo do traba-
lho, ele se estende também às 
áreas da saúde, Previdência e 

SORTEIO DE VAGAS PARA O FERIADO DE 1º DE MAIO
O sorteio de vagas para o fe-

riado de 1º de maio (Dia do Traba-
lho), para as colônias de Caragua-
tatuba, Solemar e para o Clube de 

Campo de Arujá será realizado no 
dia 8 de abril (domingo), às 10h, 
no Sindicato (Rua Tamandaré, 348 
– Liberdade).

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUIMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁS-
TICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBÚ, EMBÚ-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 Assembléia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de abril de 2018 às 09:30 horas em primeira 
chamada, e as 10:00 horas em segunda chamada, na sede do Sindicato , rua Tamandaré , 
348 – Liberdade – 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 aprova-
da a proposta, para assinar Convenção Coletiva de Trabalho; 4) Discussão e deliberação 
sobre a taxa de custeio da negociação coletiva; 5) Deliberação sobre a forma de consulta 
à categoria representada sobre a proposta patronal, inclusive sobre o desmembramento 
da Assembleia por fábricas e/ou regiões compreendidas na base territorial. E para que che-
gue ao conhecimento de todos os trabalhadores da categoria e no futuro ninguém alegue 
desconhecimento, publica-se o presente edital a ser fixado na sede e no órgão informativo 
da entidade bem como na imprensa local. São Paulo, abril de 2018. Diretoria Colegiada.

educação. “O objetivo é jogar 
o trabalhador na mais pro-
funda miséria, sem qualquer 
chance de reação. A reversão 
desse cenário depende do 
nosso poder de mobilização e 
é esse o papel da Frente”, ex-
plica Francisco Chagas, conse-
lheiro do Sindicado dos Quími-
cos e ex-deputado federal, que 
está coordenando o projeto.

Sindicato lança frente
em defesa do trabalhador
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O portão será fechado às 10h 
para o início do sorteio, e o ho-
rário será rigorosamente respei-
tado.


