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Pauta da Campanha Salarial do setor 
farmacêutico será aprovada dia 24

O setor farmacêutico realiza 
uma assembleia virtual no dia 24 
de fevereiro (quinta-feira), às 18 
horas, para discutir e aprovar a 
pauta da Campanha Salarial 2022. 
Para participar é preciso se cadas-
trar antecipadamente no QR Code 
(ao lado) ou no site do Sindicato 
(www.quimicosp.org.br). 

A negociação deste ano envol-
ve as cláusulas econômicas e so-
ciais.  Os sindicatos que negociam 
conjuntamente, sob o comando 
da Fetquim (Federação dos Tra-
balhadores do Ramo Químico), 
já se reuniram para discutir uma 
pré-pauta e tiraram um indica-
tivo que contempla a reposição 
integral da inflação, mais aumen-
to real de 5%, piso salarial de 

R$2.500 e PLR de no mínimo dois 
pisos salariais, dentre outras im-
portantes reivindicações. 

A previsão de inflação acumu-

EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBÚ, EMBÚ-GUAÇU e CAIEIRAS, neste ato representado pela Coordenação da Diretoria Colegiada, pelo presente 
edital, nos termos das disposições estatutárias, convoca todos os trabalhadores (associados ou não), empregados das empresas pertencentes as indústrias de produtos farmacêuticos na base territorial abrangida, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada 
no dia 24 de fevereiro de 2022, às 18h00 em primeira convocação e, às 18h15 em segunda convocação, a qual, em virtude da decretação do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo  Poder Público, em razão da pandemia do Covid-19,  ocorrerá na plataforma virtual, sendo a 
inscrição realizada através do link  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0oc-yurDgvH9Sxjoigmp86XPxjebyUQf9H, para discutir e aprovar a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser encaminhada ao SINDUSFARMA, por ocasião da 
Campanha Salarial que definirá a norma coletiva para o período 2022/2023; 2) Discussão e deliberação sobre a cobrança de taxa para o custeio da negociação coletiva e negociações por empresa; 3) Outorga de poderes à diretoria do sindicato para encaminhamento das negociações com 
o SINDUSFARMA, bem como assinar convenção Coletiva de Trabalho; 4) Defender-se ou suscitar dissídio coletivo de trabalho perante o TRT da 2ª Região, podendo outorgar poderes a advogados para tanto; 5) Autorização para decretar greve nas empresas da categoria que compõem 
o setor farmacêutico, caso restarem infrutíferas as tentativas de acordo. Os trabalhadores interessados deverão observar os seguintes procedimentos para se habilitar ao sistema de votação online: 1º. Acessar o link  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0oc-yurDgvH9Sxjoigm-
p86XPxjebyUQf9H, onde farão a sua inscrição para a assembleia, informando o nome completo, a empresa onde trabalha, e-mail e número do celular; 2º Após validada a inscrição, os trabalhadores deverão acessar o e-mail cadastrado e clicar para acessar a sala virtual. 3º. O prazo para 
a inscrição dos trabalhadores interessados será até o dia 24 de fevereiro de 2022, às 17h00. São Paulo,  fevereiro de 2022. Coordenação da Diretoria Colegiada.

lada nos 12 meses, referentes à 
data-base dos farmacêuticos (1º 
de abril), segundo o Banco Cen-
tral, é de 10,27%. 

Aponte a câmera do seu 
celular para o QRCode
e faça sua inscrição.

shorturl.at/kJO23


