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BRASIL JÁ REGISTRA MAIS DE 200 MIL 
CASOS DE COVID-19 E 14,5 MIL MORTES

Os números são do dia 15 de maio e se multiplicam rapidamente em questão de horas. Portanto, quando você 
ler essa edição já devem estar defasados. O coronavírus se alastra rapidamente no país, e São Paulo é o epicentro 
da crise. Bolsonaro não faz absolutamente nada para conter o problema e em menos de um mês dois ministros da 
Saúde se desligaram do governo por não concordarem com as atitudes irresponsáveis do presidente. A comunidade 
científica internacional critica fortemente a condução da pandemia e o Brasil já é visto como um risco para o mundo. 
Como ainda não existe uma vacina e o vírus pode matar, a única forma de conter o alastramento da doença é o isola-
mento social. Idosos e pessoas com algum histórico de doença pertencem ao grupo de risco. Se puder, fique em casa!

Pela primeira vez na his-
tória do Sindicato, o setor 
farmacêutico encerrou uma 
campanha salarial sem a tra-
dicional assembleia de apro-
vação do acordo.  

A pandemia do Covid-19 

exigiu do Sindicato novos for-
matos para preservar a saúde 
dos trabalhadores. A direção 
coletou assinaturas na base 
para referendar o acordo, que 
garante a reposição integral da 
inflação, 3,31% (referente aos 

últimos 12 meses para a data-
-base de 1º de abril), e a reno-
vação da Convenção Coletiva 
de Trabalho, com mais de 80 
cláusulas. 

“Enquanto muitas empre-
sas estão cortando salários e 

direitos, nós garantimos a 
reposição da inflação e toda 
a Convenção Coletiva; sem 
dúvida, é um importante 
avanço”, avalia Hélio Rodri-
gues, coordenador-geral do 
Sindicato. 

SETOR FARMACÊUTICO 
APROVA ASSINATURA DA 

CONVENÇÃO COLETIVA
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GOVERNO ATACA DIREITOS 
TRABALHISTAS EM PLENA PANDEMIA

Desde o início do mês de mar-
ço, quando foi decretado o es-
tado de calamidade pública no 
país, em razão do novo coronavi-
rus - Covid-19, o governo Bolso-

SINDICATO REPUDIA ACORDOS INDIVIDUAIS E TÊM ÊXITO EM NEGOCIAÇÕES 
Mesmo não concordando 

com as MPs aprovadas pelo 
governo, o Sindicato se dispôs 
a negociar com as empresas 
que realmente estão passando 
por dificuldades e até o mo-
mento já firmou 38 acordos 
com regras melhores do que 
as impostas pelo governo. 

Os exemplos são inúmeros: 
garantia do recebimento do sa-
lário líquido, manutenção dos 
adicionais de insalubridade e 

do emprego e renda.  
Todas as medidas foram mui-

to questionadas pela CUT (Cen-
tral Única dos Trabalhadores), 
demais centrais, sindicatos e mo-
vimentos sociais, que consegui-
ram reverter algumas delas.    

Ainda assim, muitos cortes de 
direitos foram aprovados, na li-
nha que já vinha ocorrendo desde 
2017 com a reforma trabalhista. 

As MPs 927 e 928 liberaram, 
mediante acordo direto com o 
trabalhador, o banco de horas, 
a antecipação de feriados, o tra-
balho em casa (home office), a 
antecipação de férias individuais, 
a concessão de férias coletivas, 
dentre outras coisas. “Um dos 
artigos da MP 927 previa suspen-
der o contrato dos trabalhadores 
sem qualquer ajuda financeira, 
mas, graças à ação dos sindica-
tos, o governo recuou”, explica 
Hélio Rodrigues, coordenador-
-geral do Sindicato.   

Com a MP 936, o governo 
conseguiu aprovar a suspensão 
dos contratos de trabalho por até 
60 dias e a redução da jornada e 
salário por até 90 dias, mediante 
acordos individuais diretamente 

com os empregados. 
Entidades sindicais entraram 

com várias ações na Justiça, mas 
o STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) acabou por reconhecer a 
possibilidade de acordos indivi-
duais durante a pandemia para 
os trabalhadores com salários 
inferiores a R$ 3.135,00 e para 
os que recebem valores supe-
riores a R$ 12.200,00.  

A MP 936 possibilita a im-
plantação da redução da jor-
nada e de salários nos percen-
tuais de 25%, 50% ou 70% e o 
encaminhamento do trabalha-
dor para receber o Benefício 
Emergencial, pago pelo governo 
com base no valor do seguro de-
semprego, durante o prazo de 
redução. “Mesmo com o com-
plemento do governo, há perda 
financeira significativa para o 
trabalhador. O Sindicato tam-
bém não concorda com acordos 
individuais. O trabalhador é frá-
gil para negociar sozinho com a 
empresa. Sabemos que o ‘acor-
do’ será na verdade uma impo-
sição patronal e estamos muito 
atentos a esses acordos”, explica 
Rodrigues. 

naro editou várias MPs (Medidas 
Provisórias) que cortam direitos 
trabalhistas, agindo na contra-
mão do restante do mundo, em 
que os governos têm resguarda-

mento é minimizar as perdas e 
garantir emprego, renda e condi-
ções seguras de trabalho.”

periculosidade, manutenção de 
benefícios (convênio médico, 
seguro de vida, vale-alimenta-
ção, dentre outros), integralida-
de das férias e décimo tercei-
ro salário e, principalmente, a 
extensão da estabilidade para 
todos os trabalhadores da em-
presa. 

A assessora jurídica do Sindi-
cato, Elaine D’Avila Coelho, ex-
plica que cada empresa tem sua 
especificidade e que os acordos 

têm sido avaliados individual-
mente com muito cuidado. “O 
objetivo do Sindicato neste mo-
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SALVAR VIDAS DURANTE A PANDEMIA É O MAIS IMPORTANTE 
As indústrias químicas e far-

macêuticas não pararam de 
funcionar durante a pandemia, 
e os trabalhadores do setor, 
em sua imensa maioria, não se 
encaixam no formato home of-
fice. Por isso, uma grande preo-
cupação do Sindicato tem sido 
garantir condições adequadas 
de higiene e segurança nos lo-
cais de trabalho.  

Os acordos firmados têm 
cláusulas que garantem o iso-
lamento dos trabalhadores 
pertencentes ao grupo de ris-
co (com mais de 60 anos ou 
com comorbidades de risco, 
de acordo com o Ministério da 

SETOR QUÍMICO TÊM ACORDO ESPECIAL POR ADESÃO DAS EMPRESAS
Para driblar os efeitos da 

MP 936, que permite a re-
dução de jornada e salários 
durante a pandemia de co-
ronavírus, o Sindicato se an-
tecipou e negociou um acor-
do com os patrões do setor 
químico garantindo a manu-
tenção dos salários integrais 
mediante a compensação das 
horas após o período de crise. 
Porém essa modalidade de 

RODÍZIO MUNICIPAL EXPÕE TRABALHADOR 
NO TRANSPORTE PÚBLICO

Saúde);  garantem que os traba-
lhadores do grupo de risco que 
não conseguirem trabalhar em 
casa possam realizar o trabalho 
sem contato com clientes, em 
local reservado, arejado e hi-
gienizado ao fim de cada turno 
de trabalho; direito de recusar 
o trabalho quando a saúde es-
tiver em risco, medidas de pre-
venção nos vestiários, inclusive 
com armários individuais para 
os trabalhadores, e medidas de 
prevenção no transporte (de 
ida e volta ao trabalho) e nos 
locais de refeição; dentre ou-
tras. 

Outra recomendação impor-

acordo depende da adesão das 
empresas. 

A MP 936, mesmo com o 
pagamento do benefício do 
governo, não repõe os salários 
integralmente. Segundo cálcu-
los do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos) to-
dos os trabalhadores perderão 
dinheiro. 

Esse acordo coletivo que 

vale até dezembro, prevê o pa-
gamento da diferença entre o 
que o trabalhador deveria re-
ceber no mês (seu salário inte-
gral) e o valor que ele efetiva-
mente receber em decorrência 
da redução da jornada e do 
salário, acrescido do Benefício 
Emergencial, pago pelo gover-
no.   A diferença não recebida 
será convertida em horas que 
serão compensadas e pagas no 

tante que está sendo feita para 
todas as empresas é que neste 
momento afastem, preventiva-

mente, todos os funcionários 
com sintomas de gripe, sem 
perdas salariais.   

encerramento do estado de 
calamidade pública. 

“O momento em que vi-
vemos é atípico. Todos estão 
perdendo, e o atual governo 
só pensa em retirar direitos.  A 
assinatura desse acordo garan-
te a participação do Sindicato 
nas negociações e a reposição 
de 100% do salário”, explica 
Hélio Rodrigues, coordenador-
-geral do Sindicato.    

O Sindicato ingressou com 
um Mandado de Segurança a fim 
de suspender o rodízio de veícu-
los para os trabalhadores das in-

transporte público nos horários 
de pico e potencializou o risco 
de contágio.  Assim que o assun-
to for definido será divulgado no 

dústrias farmacêuticas, segmen-
to que é considerado, pela lei, 
como atividade essencial.   

O rodízio sobrecarregou o 

site e nas redes sociais do Sindi-
cato.   Acompanhe as informa-
ções diárias sobre a pandemia 
no site www.quimicosp.org.br.
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Com a assinatura da Convenção Coletiva do setor farmacêutico, 
também foi renovado o seguro de vida oferecido para a categoria. 

Todos os trabalhadores do setor têm garantido o seguro por mor-
te no valor de R$ 15 mil; de invalidez total, parcial ou permanente, por 
acidente, também no valor de R$ 15 mil e uma assistência-funeral fami-
liar no valor de R$ 5 mil. A seguradora responsável é a Tokio, e a apólice 
foi renovada em 1º de abril. 

Em caso de sinistro, acionar a Central de Atendimento Brasil, pelo 
número 0800 707 50 50, informando o Estipulante FETQUIM, CNPJ 
08.374.677/0001-00 e Subestipulante SINDICATO.

FARMACÊUTICOS TÊM 
SEGURO DE VIDA RENOVADO 
NA CONVENÇÃO COLETIVA  

O isolamento social, neces-
sário para conter a pandemia 
de Covid-19, está contribuin-
do para o aumento dos índi-
ces de violência contra a mu-
lher em todo o país. 

Um relatório divulgado 
pelo FBSP (Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública), que 
compila apenas os dados dos 
atendimentos da Polícia Mili-
tar, aponta um crescimento de 
44,9% no Estado de São Paulo. 

O total de socorros pres-
tados passou de 6.775 para 
9.817, na comparação de 
março de 2019 com março de 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
CRESCE NA PANDEMIA

2020. O número de feminicí-
dios também subiu no Estado, 
de 13 para 19 casos (46,2%). 

Segundo o estudo, o iso-
lamento social e o medo de 
denunciar o parceiro dificul-
tam as ocorrências, portanto, 
os números devem ser ainda 
maiores. 

A Polícia Militar atende os 
chamados por meio do nú-
mero 190, mas há também o 
Ligue 180 (específico para vio-
lência contra a mulher), que 
está disponível 24 horas por 
dia, inclusive nos fins de se-
mana e feriados.


