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SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, PLÁSTICOS, FARMACÊUTICOS E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO

JOVEM NEGRO
MORTO EM NOVEMBRO

ESCANCARA
RACISMO ESTRUTURAL

João Alberto Silveira Freitas foi espancado e morto por
seguranças em uma unidade do Carrefour de Porto Alegre
(RS), dia 19 de novembro, às vésperas do Dia da Consciência
Negra.
O caso não é novidade na rede de supermercados. Em
2009, o vigia e técnico em eletrônica Januário Alves de
Santana, também negro, foi “confundido” com um ladrão
e acusado de roubar seu próprio carro, um EcoSport.
Em setembro de 2018, Luís Carlos Gomes, negro e deficiente físico, foi agredido por seguranças da unidade de
São Bernardo do Campo, no ABC paulista, por consumir
uma lata de cerveja dentro da loja, mesmo afirmando que
iria pagar pelo consumo.
De acordo com o Atlas da Violência 2020, a taxa de homicídios da população negra no Brasil saltou de 34 para
37,8 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2018, um aumento de 11,5% no período.
“Esses episódios não são isolados. Não dá para negar o
racismo. Os números mostram que os negros são mais pobres, ganham menos e morrem mais. O racismo no Brasil
está enraizado nas estruturas do estado e enquanto não
for encarado de frente por nossos governantes persistirá”,
diz Rosana Sousa Fernandes, diretora do Sindicato. Para a
sindicalista, o posicionamento do governo Bolsonaro em
negar o racismo no Brasil não ajuda em nada a luta do
movimento negro. “É preciso unir forças para mudar essa
realidade e garantir igualdade de direitos para todos”, finaliza Rosana.
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DIREITOS GARANTIDOS POR DOIS ACIDENTE NA EPLAM DE AMERICANA
MATA JOVEM DE 18 ANOS
ANOS E REAJUSTE DE 4,77%

Os trabalhadores do setor
químico garantiram 4,77% de
reajuste e a renovação da Convenção Coletiva com todos os direitos sociais por mais dois anos.
Os salários de novembro já
devem vir reajustados e a Con-

venção Coletiva com todas as
cláusulas já está no site do Sindicato (www.quimicosp.org.br)
ou aponte a câmera do celular
para o QRCode acima e acesse
a Convenção Coletiva. Confira
o reajuste:

– Reajuste 4,77% para os salários nominais até o teto de R$ 8.745,46
– Para os salários superiores ao teto de R$ 8.745,46, reajuste fixo
de R$ R$ 417,16

O jovem de apenas 18 anos,
José Carlos Lima Neto, morreu
prensado após um acidente
ocorrido em 23 de novembro,
na Eplam, empresa do setor
plástico de Americana (SP).
O Sindicato dos Químicos
de São Paulo se solidariza com
a família do jovem e alerta sobre a importância da segurança no local de trabalho.
“Fomos precursores na luta
e aprovação do Acordo de

Prensas e Injetoras que tem
25 anos e que já salvou muitas
vidas. Estamos negociando a
renovação e a bancada patronal pressiona por mudanças”,
relata Edson Passoni, coordenador-geral do Sindicato.
O dirigente alerta para a
importância dos sindicatos
nesse momento em que governo e patrões estão unidos
para cortar direitos e precarizar o trabalho.

– Piso: R$ 1.672,10 (para empresas até 49 trabalhadores)
– Piso: R$ 1.715,20 (para empresas acima de 50 trabalhadores)
– PLR R$ 750 (para empresas até 49 trabalhadores)*
– PLR R$ 850 (para empresas acima de 50 trabalhadores)*
– Manutenção de todos os direitos da Convenção Coletiva por dois anos

VERÃO COM SEGURANÇA
EM CARAGUATATUBA

*Esses valores de PLR correspondem ao mínimo que deve ser pago.
Empresas com programas próprios podem ter um valor maior.

BOLSONARO NÃO TEM PLANO DE
VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
A segunda onda de contaminação por Coronavírus está assustando a Europa e a primeira
onda aqui no Brasil está longe
de ser controlada.
Os números mostram que
cada grupo de 100 contaminados está transmitindo a doença
para outros 130. É a maior taxa
de transmissão desde maio,
quando chegou a 1,31.
Mas esse cenário trágico parece não preocupar o governo
Bolsonaro. O Tribunal de Con-

tas da União (TCU) determinou
a entrega de um planejamento
detalhado para a vacinação da
população, em agosto, e o governo recorreu para não cumprir. A denúncia foi feita pelo
jornalista Murillo Camarotto,
do Valor Econômico. Segundo
a reportagem, não há indicação que o plano de vacinação
sequer exista.
O Brasil é o segundo país com
mais mortos pela pandemia,
com mais de 170 mil vítimas.

A colônia de Caraguatatuba
foi reaberta e está funcionando
com 60% da sua capacidade,
atendendo os protocolos de
segurança das autoridades sanitárias.
Para os feriados de Natal e
Ano Novo haverá sorteio de va-

gas no dia 3 de dezembro, às
19 horas, e será on-line.
As reservas e as senhas para
participar do sorteio devem ser
solicitadas no horário comercial, pelo tel. 3209-3811, ramal
217, com Marilia, ou pelo email
marilia@quimicosp.org.br.

