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BRASILEIROS JOGADOS A PRÓPRIA SORTE
O Brasil está prestes a contabili-

zar a triste marca de 300 mil mortes.  
A média de novos casos nos últimos 
sete dias foi de 75.163 e a vacina-
ção segue a passos lentos, já que o 
governo não se interessou em com-
prar vacinas e insumos. O sistema 
de saúde público e privado está sa-
turado e o número de casos graves 

e mortes aumenta dia após dia. Na 
última terça-feira (23), foram 3.158 
mortes em 24 horas. Enquanto isso, 
o Brasil já está em seu quarto minis-
tro da Saúde e Bolsonaro continua 
causando aglomeração junto com 
seus apoiadores, sem máscara, e 
fazendo chacota da doença e dos 
brasileiros.
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Após algumas conversas com 
os empresários do setor farma-
cêutico, o Sindicato quer discutir 
com os trabalhadores os rumos 
da Campanha Salarial 2021. 

A assembleia será virtual, no 
próximo domingo, 28 de março, 
às 10 horas. Para participar e ter 
o direito de votar é preciso se ca-
dastrar no link https://zoom.us/
meeting/register/tJAqfumvrD-
8qE9eCRxKu-HlcbWuY3kUpigi9. 

As principais reivindicações 
do setor são reposição da infla-
ção e ganho real de 3%, reajus-
te de 10% no piso salarial e PLR 
equivalente a dois pisos salariais.

A inflação acumulada nos úl-
timos doze meses, para a data-

ASSEMBLEIA DECISIVA DO SETOR 
FARMACÊUTICO SERÁ DIA 28 DE MARÇO

-base dos farmacêuticos (1º de 
abril), está estimada em 6,50%.

A pauta do setor foi entregue 
ao Sindusfarma em 9 de feverei-
ro e contempla apenas as cláu-
sulas econômicas, uma vez que 
as sociais continuam em vigor 
até 2022.

SETOR CRESCE NA PANDEMIA

O resultado de vendas do 
setor farmacêutico no varejo, 
em 2020, foi de R$ 75 bilhões, 
ante os R$ 68 bilhões registra-
dos em 2019. Esse crescimento 
é apenas parcial, já que os nú-
meros de dezembro ainda não 
foram computados.

A indústria adequou suas li-
nhas de produção diante do 
maior consumo de vitaminas, an-
tigripais, ansiolíticos, antidepres-
sivos e da demanda por anestési-

cos e outros medicamentos em 
hospitais, devido a pandemia 
de coronavírus. Por conta dessa 
maior demanda, também gerou 
1.337 novos postos de trabalho.

EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDIÁRIA VIRTUAL

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILA-
RES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBÚ, EMBÚ-GUAÇU e CAIEIRAS, por meio da Coordenação da 
Diretoria Colegiada e pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores (associados ou não ao Sindica-
to), empregados das empresas pertencentes às indústrias de produtos farmacêuticos para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária, a qual ocorrerá de forma virtual em razão da decretação e permanência 
do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo  Poder Público face a pandemia do Covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus, em especial o Decreto Estadual nº 65.563, de 12/03/21 que proíbe aglo-
merações, dentre outras restrições, e, ainda, com fundamento na recente decisão do STF que acatou as 
medidas preventivas e curativas defendidas pela Organização Mundial da Saúde, semelhantes aquelas 
previstas na Lei 13.979/20, e manteve todas as medidas extraordinárias aplicadas durante a pandemia. A 
assembleia será realizada na plataforma virtual https://zoom.us/j/94790724093?pwd=SHc3ODAxR2Vze-
VBHS2t0UFZXemorQT09, no dia 28 de março de 2021, às 09h30 em primeira convocação e, às 10h00 em 
segunda convocação, para discutir e aprovar a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação  sobre  a 
proposta patronal apresentada pelo SINDUSFARMA referente a norma coletiva a ser firmada para o perío-
do 2021/2022; 2) Autorização, caso  recusada a proposta, para promover paralisações nas empresas do se-
tor 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; 5) Deliberação sobre a forma de consulta à categoria sobre a proposta patronal, inclusive sobre 
o desmembramento da Assembleia por fábricas e/ou regiões compreendidas na base territorial. Os asso-
ciados deverão observar os seguintes procedimentos para habilitação ao sistema de votação online: 1º 
Acessar o link https://zoom.us/meeting/register/tJAqfumvrD8qE9eCRxKu-HlcbWuY3kUpigi9, onde farão a 
sua inscrição para a assembleia, informando o nome completo, a empresa em que trabalha, email, número 
de celular, CPF; 2º A inscrição também poderá ser feita no site do Sindicato  https://quimicosp.org.br/, 
onde o trabalhador deverá informar os dados mencionados; 3º O prazo para a inscrição dos trabalhadores 
interessados será até o dia 27 de março de 2021, sábado, às 13h00. 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 fixado nas sedes e subsedes e no órgão informativo da entidade bem como na imprensa local

São Paulo, março de 2021. Coordenação da Diretoria Colegiada.

Mais de 6 milhões de trabalha-
dores formais estão excluídos do 
sistema Previdenciário por não 
conseguirem cumprir a carência 
de 12 contribuições consecutivas 
para obter auxílio doença, auxílio 
maternidade, ou aposentadoria 
por invalidez.

O levantamento foi feito pela 
Fetquim (Federação dos Traba-
lhadores Químico) que levou a 
denúncia ao deputado Alexandre 
Padilha (PT).

O deputado, sensibilizado com 
a situação, apresentou o projeto 
de lei 941/21 pedindo a suspen-
são a do período de carência do 
auxílio saúde junto ao INSS en-
quanto durar a pandemia de Co-
vid. “Exigir carência para o acesso 

PADILHA PEDE SUSPENSÃO DA
CARÊNCIA PARA AUXÍLIO SAÚDE

ao auxílio doença por parte dos 
trabalhadores é agravar ainda 
mais o já trágico quadro social 
para milhões de famílias brasilei-
ras”, afirma o deputado. O proje-
to segue para avaliação do presi-
dente da Câmara, Arthur Lira (PP). 

Mais de 14 milhões de traba-
lhadores estão desempregados 
hoje no Brasil e, devido a pande-
mia do novo coronavírus, sem a 
menor perspectiva de se recolo-
carem no mercado de trabalho no 
curto prazo. “Além da falta de um 
salário para sustentar a família, o 
trabalhador acaba tendo outros 
prejuízos, como a dificuldade de 
acesso a Previdência Social”, diz 
Hélio Rodrigues, coordenador ge-
ral do Sindicato. 


