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Johnson
Acabamento de Suturas

O supervisor  das  áreas  externas do 
Acabamento de Suturas está pra�cando 
assédio moral terrível. Ele também terceiriza 
o trabalho e fica cobrando o que era para ele 
ter feito. O sujeito não está nem aí para 
ninguém e fica o tempo todo dizendo que a 
gerência e a direção da empresa estão com 
ele. Ainda coloca trabalhador contra 
trabalhador e usa pessoas mais próximas dele 

para “entregar” os trabalhadores. Basta de 
assédios!

Johnson
Acabamento de Suturas 

A supervisora do Acabamento de Suturas 
con�nua terceirizando o trabalho dela. Chega 
a pedir para os trabalhadores pararem a 
produção para “caçar” erros dos colegas. A 
pra�ca dela é jogar uns contra os outros. 
Chega de exploração!

Johnson
Acabamento de Suturas

O supervisor  das  áreas  externas do 
Acabamento de Suturas não tem o que fazer e 
fica ligando para os trabalhadores que estão 
afastados por sintomas de Covid-19 para 
pressioná-los e assediá-los para ligarem no 
ramal e pedirem para voltar ao trabalho. Além 
do absurdo de voltar ao trabalho com sintoma 
de covid-19, é assédio moral terrível! Para 

 luta das mulheres é atual. Construir 

Aum mês de luta pelos direitos das 
mulheres da classe trabalhadora é 

uma necessidade. As mulheres são mais 
vulneráveis à pobreza, segundo dados do 
Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos). 

A taxa de desemprego entre as 
mulheres chegou a 16,8% em 2021, sendo 
que, para as mulheres negras, essa taxa foi 
d e  1 9 , 8 % .  N o  8  d e  m a r ç o ,  D I A 
INTERNACIONAL DE LUTA DAS MULHERES, 
preparam-se fortes manifestações nas ruas 
deste país pelo #ForaBolsonaro. 

A luta é pelo direito de decidir sobre 
seus corpos, por voz, por ocupar cargos de 
poder, direções de partidos, sindicatos, 
m o v i m e n t o s  s o c i a i s .  A  l u t a  d a s 
trabalhadoras é todo dia! 

90 ANOS DA CONQUISTA DO 
VOTO FEMININO NO BRASIL

Há 90 anos, em 24 de fevereiro de 1932, após intensas lutas pelo 
país, parte das mulheres brasileiras conquistaram o direito a 
votar e serem votadas. Havia a condição da permissão do 

marido. Viúvas e solteiras votariam caso comprovassem renda própria 
mínima. 

Mulheres representam 51,8% da população brasileira e mais de 
52% do eleitorado do país, mesmo assim, as mulheres ainda são minoria 
na polí�ca e enfrentam várias limitações devido a sua classe e ao 
machismo. Os avanços não são suficientes para a mudança necessária 
quando se fala em mulheres no poder. Apenas 12% dos eleitos no 1º 

turno das eleições de 2020 para o cargo de prefeito 
são mulheres.

De forma ainda reduzida, mulheres vêm 
ocupando cargos de poder na sociedade, porém, 
muitas vezes, as poucas ocupantes de tal cargo não 
se comprometem com a necessária pauta feminista 
classista. Pelo contrário, beneficiam a elite por 
meio de cortes em áreas sociais, prejudicando as 
trabalhadoras pobres e atrapalhando o avanço de 
pautas históricas do movimento feminista, como a 
dos direitos sexuais e reprodu�vos.

CAMPANHA 
“MULHER NÃO É LARANJA!”

A Campanha “Mulher não é laranja” denuncia a fraude eleitoral 
contra a cota de gênero (30% de candidaturas femininas) 
come�da pelo Solidariedade nas eleições municipais de 2020, 

em São José dos Campos.
O par�do usou da candidatura laranja de uma mulher ao cargo 

de vereadora e registrou sua candidatura contra sua própria vontade, 
apenas para cumprir a cota de gênero. A candidata em questão desis�u 
da candidatura e, com isso, a chapa do Solidariedade ficou irregular.

Mesmo assim, o par�do levou a campanha adiante e, com uma 
chapa irregular, elegeu um vereador para a Câmara (Fabião Zagueiro - 
4.370 votos), �rando assim a vaga de 
uma mulher feminista, a professora 
Jéssica Marques (PSOL), que foi a 
sexta mais votada no pleito com 
5.167 votos. O PSOL entrou com 
ação na Jus�ça pedindo a cassação 
da chapa do Solidariedade. 

Nos ajude a denunciar essa 
fraude e ataque ao direito das 
mulheres por mais espaço na 
polí�ca. Par�cipe da campanha 
Mulher não é laranja!

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
DE MARÇO
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O nosso Sindicato, em conjunto com a 
F E T Q U I M  ( F e d e r a ç ã o  d o s 
Trabalhadores Químicos do estado 

de São Paulo) está em Campanha Salarial do 
setor farmacêu�co da categoria, cuja data-
base é 1º de abril. É importante ressaltar que 
as indústrias farmacêu�cas lucraram muito 
com a pandemia e foram as mais rentáveis do 
ano de 2021. Os dados são do balanço do 
terceiro trimestre de diversas empresas do 
ramo. 

Dos 10 bilionários brasileiros ligados a 
área da saúde que mais aumentaram suas 
fortunas durante a pandemia de Covid-19, 
três pertencem ao ramo farmacêu�co. 
Vamos preparar a luta para avançar nas 
cláusulas econômicas e sociais. 

C o n h e ç a  a s  p r i n c i p a i s 
reivindicações desta Campanha 
Salarial:
1) Reajuste de salários pelo índice de 
Inflação integral entre 01/04/2021 e 
31/03/2022 + aplicação de 5% a �tulo de 
aumento real;
2) Piso salarial de R$ 2.500,00;
3) PLR – Para as empresas que não tem 
acordos específicos, pagamento aos 
trabalhadores (as) equivalente a dois pisos 

salariais já reajustados;
4) Renovação das demais cláusulas do atual 
Acordo Cole�vo com vigência até 2023 com 
a correção das cláusulas que dialogam com 

questão econômica e multas;
5) Reajuste do vale-alimentação / vale-cesta 
para R$ 700,00;

Seguimos mobilizados até a vitória!

SETOR FARMACÊUTICO DA CATEGORIA: 

PREPARAR A LUTA PARA A CAMPANHA SALARIAL 2022

4 ANOS SEM RESPOSTA: QUEM MANDOU MATAR 
MARIELLE  E ANDERSON?

ia 14 de Março completam quatro anos do brutal assassinato da 

Dvereadora, militante negra e feminista Marielle Franco e do motorista 
Anderson Gomes. Exigimos justiça! Permaneceremos nas ruas até que 

as autoridades respondam por que foram assassinados e quem são os 
mandantes do crime. 

Justiça por Marielle e Anderson. Marielle Vive!

CHEGA DE GENOCÍDIO 
CONTRA O POVO NEGRO!

egros representam 78% das pessoas mortas por armas de fogo Nno Brasil. Em 2020, a polícia brasileira matou uma pessoa negra a 
cada quatro horas, seis vezes mais em relação aos brancos. 

Tivemos, recentemente, casos de racismo de grande repercussão 
nacional, como o de Durval Filho, assassinado no condomínio onde 
morava por ser considerado “suspeito”. Houve também o caso do 
imigrante congolês Moise Kabagambe, morto brutalmente por cobrar 
pagamentos atrasados. 

Basta desse genocídio! Jus�ça por Moise e Durval!
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O GOVERNO BOLSONARO FAZ O BRASIL PASSAR FOME

A polí�ca de juros altos de Bolsonaro e 
P a u l o  G u e d e s  d i s p a r o u  o 
endividamento das famílias. “Três em 

cada quatro famílias brasileiras (75,6%) estão 
endividadas”, de acordo com a Pesquisa de 
E n d i v i d a m e nto  e  I n a d i m p l ê n c i a  d o 
Consumidor (PEIC), realizado em dezembro 
de 2021. Somente quem ganhou com as altas 
dos juros foram os bancos e os exportadores 
brasi leiros,  sobretudo os l igados ao 
agronegócio e ao setor de mineração, que 
anunciaram lucros exorbitantes nos úl�mos 
anos. O Produto Interno Bruto (PIB) do 
agronegócio deve crescer 9,37% este ano e 
até 5% em 2022, segundo projeção da 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA).

A situação piora diante da situação de 
miséria e fome em que está subme�da parte 
considerável da população. Cerca de 19 
milhões de brasileiros passam fome. É 
pra�camente a população do Chile, que é de 
19,6 milhões de pessoas. Em 17 capitais, o 
salário mínimo atual (R$ 1.212,00) não 
compra sequer duas cestas básicas. O auxílio-
emergencial  aprovado pelo governo 
Bolsonaro de R$ 224,00, em média, só paga 

1/3 da cesta básica em São Paulo, segundo o 
Departamento Intersindical de Esta�s�ca e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Enquanto isso, Bolsonaro faz pouco 
caso com a tragédia que vive o povo, passeia 
de jet-ski e �ra férias luxuosas. Apenas em 
2021, as despesas com cartões corpora�vos 
(gastos do dia a dia) do Palácio do Planalto 
chegaram a R$ 11,8 milhões, o maior valor 

dos úl�mos sete anos.
É necessário mobilizar as ruas para 

derrotar o governo Bolsonaro e a polí�ca 
e c o n ô m i c a  d e  P a u l o  G u e d e s .  O s 
trabalhadores e trabalhadoras não podem 
ficar sem comida na mesa. Chamamos a 
unificação das campanhas salariais das 
categorias em luta. Greve Geral! Fora 
Bolsonaro, Guedes e Mourão!

NÃO À INVASÃO RUSSA NA UCRÂNIA! 
FORA OTAN E EUA DO LESTE EUROPEU!

A invasão da Ucrânia ordenada por 
V lad imir  Pu�n está  causando 
destruição, morte e já a�nge a marca 

de um milhão de refugiadas, o maior 
deslocamento humano em um curto período 
de tempo da história. No entanto, o exército 
invasor não conseguiu uma conquista em 72 
horas, como o planejado, devido à resistência 
ucraniana, na qual a população está cada vez 
mais envolvida. Mesmo que a cidade de 
Kherson, no sul do país, tenha sido tomada 
pelos invasores, a capital ucraniana Kiev não 
foi dominada mesmo diante da superioridade 
bélica da Rússia.

O presidente norte-americano Biden 
também tem as mãos sujas de sangue. De seu 
gabinete, segue mobilizando a aliança militar 
“OTAN” para que avance pelo leste europeu, 
construindo bases mil itares que não 
contribuem com a paz na Ucrânia, pelo 
contrário, reforça as falácias de Pu�n e 
fortalece uma indústria armamen�sta que 
enriquece ainda mais cada vez que uma bala é 

disparada nesta guerra. 
“Não precisamos desta guerra”
Os trabalhadores e trabalhadoras na 

Rússia afirmam nas ruas: “Não precisamos 
desta guerra”. 
H o u v e 
manifestações 
em 52 cidades 
r u s s a s .  O 
g o v e r n o 
a u t o r i t á r i o 
Pu�n sabe que 
as manifestações internas no país ameaçam 
as suas intenções imperialistas. Por isso, 
reprimiu milhares e aprisionou mais de seis 
mil pessoas. Os manifestantes insistem em 
permanecer nas ruas contra a guerra na 
Ucrânia.
 Fora o imperialismo russo da Ucrânia!
 Liberdade para os de�dos por par�cipar das 
mobilizações an�guerra!
 Chega de guerras a serviço dos interesses 
dos imperialistas!


