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Setor Farmacêutico registra maior saldo 
de vagas em maio

DE LUTA POR
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clt resiste ao tempo e garante direitos

congresso da cnQ avalia conjuntura e 
elege nova direção

Milhares  de pessoas  
foram às ruas, em todo o 
país,  no dia 11 de julho, Dia 
Nacional de Luta, pela pauta 
dos trabalhadores.  Redução 
da jornada para 40 horas, 
sem redução dos salários; 
fim do fator previdenciário; 
valorização das 
aposentadorias e combate 
ao PL que regulamenta 
a terceirização são as 
principais reivindicações.    
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Associado,
atualize seus dados

atualize seu cadastro pelo e-mail katia.miranda@quimicosp.org.br
ou pelo tel. 3208-0199, ramal 226.

mudou de endereço, celular ou e-mail,
mantenha o Sindicato informado. 

acesse o site e confira
os novos convênios do Sindicato

trabalhadores

País para
pela pauta dos

acompanhe no site do Sindicato 
www.quimicosp.org.br, a 

partir da próxima semana, um 
tira-dúvidas completo sobre a 

correção do FgtS.

FGTS
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EDITORIAL

DIREToRIA CoLEGIADA  – GESTão 2012/2015 – Adir Gomes Teixeira, Alessandra Cruz, Alex Ricardo Fonseca, Antenor Eiji Nakamura (Kazu), Aparecida Pedro (Cida), Benedito Souza (Benê), Carlos Brito (Carioca), Carlos Gomes Batista (Carlinhos), 
Célia Passos, Deusdete J. das Virgens (Dedé), Edielson Santos, Edilson de Paula oliveira, Edson Passoni, Edson Azevedo, Elaine Alves Blefari, Elizabete Maria da Silva (Bete), Erasmo Carlos Isabel (Tucão), Francisco Chagas, Geralcino Teixeira, Geraldo 
Guimarães, Hélio Rodrigues de Andrade, Hélvio Alaeste Benicio, Jaqueline Souza da Silva, João Carlos de Rosis, José Alves Neto, José Francisco de Andrade (Chiquinho), José Isaac Gomes, Leônidas Sampaio Ribeiro, Lourival Batista Pereira, Lucineide 
Varjão Soares (Lu), Luiz Carlos Gomes (Xiita), Luiz P. de oliveira (Luizão), Lutembergue Nunes Ferreguete, Maria Aparecida Araújo do Carmo (Cidinha), Martisalem Covas Pontes (Matu), Milton Pereira de Hungria, Nilson Mendes da Silva, osvaldo da Silva 
Bezerra (Pipoka), Renato Carvalho Zulato, Ronaldo Rodrigues de Lima, Rosana Sousa de Deus, Rosemeire Gomes de Brito (Rose), Sebastião Carlos P. dos Santos (Branco).

Multidão nas ruas 
reivindica mais direitos

Poucas vezes na história 
do país tivemos mobilizações 
tão grandes. O que desenca-
deou tudo isso? Essa é uma 
pergunta que estudiosos, polí-
ticos, historiadores e a própria 
população têm tentado res-
ponder nos últimos dias. Mas 
não é uma pergunta simples, e 
ela tem várias respostas. 

Tudo começou com o MPL 
(Movimento Passe Livre) rei-
vindicando a redução do pre-
ço das passagens do trans-
porte coletivo. É importante 
observar que esse movimento 
existe há anos e que a discus-
são pelo passe livre foi pauta-
da pela primeira vez na ges-
tão de Luiza Erundina (PT), na 
década de 1980, sem sucesso.

Transporte público de 
qualidade e acessível aos tra-
balhadores é uma bandeira 
antiga que conta com o total 
apoio dos partidos de esquer-
da, da CUT e do nosso Sindi-
cato, mas que até então não 
vinha conquistando avanços. 

Desta vez a voz do povo 
foi ouvida. Prefeitos de diver-
sas capitais tiveram de vol-
tar atrás em suas decisões e 
baixar a tarifa do transporte 
público.

Antes, no entanto, numa 
das manifestações organiza-
das pelo MPL, a polícia agiu 
de forma truculenta ao agre-
dir manifestantes, jornalistas 

e pessoas que estavam nas 
imediações tentando voltar 
do trabalho para casa. 

A partir desse fato, o mo-
vimento parece ter tomado 
um novo rumo. As pesso-
as se solidarizaram com os 
agredidos e o clamor popular 
passou a ser por liberdade de 
expressão. Gente de todos os 
partidos, credos e tribos to-
mou conta das ruas gritando 
por mudanças. 

Mudanças, aliás, que há 
muito tempo os movimentos 
sociais e a CUT vinham pedin-
do para os sucessivos gover-
nos – Sarney, Collor, Itamar, 
Fernando Henrique, Lula e 
Dilma – sem trégua. Saúde, 
educação, transporte público 
de qualidade e reforma políti-
ca fazem parte da extensa lis-
ta de reivindicações que sin-
dicatos e movimentos sociais 
têm apresentado exaustiva-
mente aos governos demo-
cráticos, nos últimos 20 anos. 

O movimento cresceu 
muito rápido nas redes so-
ciais. Muitos jovens querendo 
expor suas ideias foram para 
as ruas, mas ali também es-
tavam militantes partidários 
dos movimentos sociais, de 
moradia e de saúde. 

Assim, a mobilização pas-
sou a agregar de tudo um 
pouco, e faixas e cartazes 
muitas vezes pareciam con-

traditórios. Uma mistura de 
bandeiras e reivindicações 
concretas, como a luta pelo 
transporte gratuito, por saú-
de e educação de qualidade 
e pela reforma política, com 
outras conservadoras que 
tentaram surfar na onda de 
reivindicações antigas. 

Esse processo contribuiu 
para que o governo desen-
cadeasse um conjunto de 
iniciativas relevantes, como 
a reforma política, recursos 
para mobilidade urbana e 
investimentos no SUS. A pro-
pósito, bandeiras históricas 
dos partidos de esquerda e 
do movimento sindical. Mas, 
como todos sabem, reformas 
de tamanha proporção de-
pendem do apoio da maioria 
do Congresso, e muitos dos 
nossos parlamentares prefe-
riram ignorar essas questões. 

Diante das pressões tam-
bém foi votada a destinação 
de 75% dos royalties do pe-
tróleo para a educação e 25% 
para a saúde. Os que eram 
contra não tiveram coragem 
de se manifestar. 

Foi um bom começo e, 
para nós do movimento sin-
dical, a confirmação do que 
sempre dizemos para a cate-
goria: só com união e luta va-
mos garantir conquistas.

Diretoria Colegiada

CLT resiste ao tempo 
e garante direitos

A CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) acaba de 
comemorar 70 anos e con-
tinua sendo um importante 
instrumento de regulamen-
tação dos direitos trabalhis-
tas. Esse assunto foi tema de 
um debate promovido pelo 
nosso Sindicato, no dia 24 de 
junho, que contou com a par-
ticipação de dois desembar-
gadores do TRT de São Paulo, 
Dra. Simone Frischy Louro 
e o Dr. Davi Furtado Meirel-
les, e do juiz do Trabalho Dr. 
Maurício Pereira Simões.

O desembargador Davi 
Furtado Meirelles disse que 
a CLT não está adequada aos 
desafios atuais. Por outro 
lado, observou que as nor-
mas protecionistas da CLT 
são muito importantes para 
garantir os direitos indivi-
duais das categorias menos 
organizadas, que não têm 
poder de negociação. “Ca-
tegorias com uma boa Con-

venção Coletiva, como os 
Químicos e Farmacêuticos, 
não precisam de CLT”, ava-
liou. 

A desembargadora Simo-
ne Frischy Louro lembrou 
que a CLT é o mínimo neces-
sário. “A Justiça é lenta e não 
acompanha as mudanças do 
mundo do trabalho. Temos 
que partir de algum lugar e 
sem as normas da CLT corre-
mos o risco de ter um retro-
cesso”, salientou. 

Para o juiz do trabalho, 
Maurício Pereira Simões, os 
sindicatos têm um impor-
tante papel nas negocia-
ções coletivas. Segundo ele 
é sempre melhor o sindica-
to conduzir as negociações 
sem depender da Justiça. 
“O Judiciário julga de forma 
conservadora e burocrática, 
sem conhecer as necessida-
des de cada categoria e não 
pode substituir o papel do 
sindicato”, concluiu.

Juristas dizem que clt é o mínimo necessário

DIREITOS TRABALHISTAS

Eduardo Oliveira
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Sobe e desce
o governo federal baixou a 

conta de luz para combater a 
inflação. Enquanto isso, no Es-
tado de São Paulo, a Eletropau-
lo reajustou as tarifas da conta 
de luz residencial em 0,43% na 
última semana.

Políticos trabalham dobrado
Com o povo nas ruas pe-

dindo por mudanças, os nos-
sos políticos estão trabalhando 
dobrado. o Senado aprovou o 
projeto que define a corrupção 
e o peculato como crimes he-
diondos e dobrou as penas aos 
condenados.  A Câmara Fede-
ral, por sua vez, aprovou a PEC 
que estabelece o voto aberto 
nas decisões sobre a cassação 
de mandato dos parlamentares.  

“Cura gay” é arquivada
A Câmara aprovou o arqui-

vamento do projeto da “cura 
gay”. o próprio autor, depu-
tado João Campos (PSDB-Go), 
desistiu do polêmico projeto 
que tinha apoio de Marco Fe-
liciano (PSC-SP). 

Licitação suspensa
o prefeito de São Paulo, 

Fernando Haddad, suspendeu 
a licitação de ônibus na cidade 
para permitir a participação da 
população no processo.

 
Evangélicos protestam 

As igrejas evangélicas pre-
param uma manifestação no 
Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 
de julho, véspera da chegada 
do papa Francisco. o protesto é 
contra os gastos para a recep-
ção do líder católico, estimados 
em R$ 120 milhões. Dilma já se 
colocou à disposição para rece-
ber as lideranças evangélicas.

Consumo de drogas
o consumo de cocaína 

está aumentando no Brasil. De 
acordo com a oNU, 7,5% da 
população brasileira com idade 
entre 15 e 64 anos consumiu 
a droga em 2011. Em 2005, o 
percentual era de 0,7%.

  
Vacina contra HPV

o Ministério da Saúde 
anunciou que vai vacinar meni-
nas de 10 e 11 anos, em 2014, 
contra o HPV (Papiloma Vírus 
Humano).  A faixa etária esco-
lhida tem como objetivo garan-
tir a imunização e o combate a 
vários tipos de câncer antes do 
início da vida sexual.

 
Dirigente sindical no Cerest

o diretor do Sindicato Leô-
nidas Sampaio Ribeiro foi elei-
to para integrar a direção do 
Cerest (Centro de Referência de 
Saúde do Trabalhador) de San-
to Amaro.  São seis centros na 
Capital para atender e orientar 
trabalhadores. “Nós lutamos 
pela criação desse espaço de 
apoio e participamos ativa-
mente para garantir a eficiên-
cia do trabalho”, diz Leônidas.

TOME NOTA

PLR de até R$ 6 mil está isenta de IR
A presidenta Dilma Rous-

seff sancionou em 20 de ju-
nho a Lei nº 12.832/2013, que 
isenta de Imposto de Renda o 
pagamento da PLR (Participa-
ção nos Lucros e/ou Resulta-
dos) com valores até R$ 6 mil. 

Antes a tributação era de 
27,5% para todos os valores 

de PLR. Agora, além da isen-
ção total do imposto para 
quem receber até R$ 6 mil de 
PLR, a lei estabelece alíquo-
tas progressivas para valores 
maiores: até R$ 9 mil, 7,5%; 
até 12 mil, 15%; até 15 mil, 
22,5%; e acima de 15 mil, 
27,5%.  

Um exemplo dos efeitos 
dessa mudança é o seguinte: 
quem antes recebia R$ 6.200 
de PLR e pagava R$ 948,47 de 
imposto passará a pagar R$ 15. 

A lei assegura também a 
formação de comissão pari-
tária escolhida por patrões e 
empregados, com a garantia 
de um representante do sin-

Confira a tabela de tributação:

De 0 a R$6.000,00 0% -
De R$ 6.000,01 a R$ 9.000,00 7,5% 450,00
De 9.000,01 a R$ 12.000,00 15% 1.125,00
De 12.000,01 a R$ 15.000,00 22,5% 2.025,00
Acima de 15.000,01 27,5% 2.775,00

Parcela a deduzir 
do IR (em R$)Valor da PLR Anual (em R$) Alíquota

O dia em que o país parou
Trabalhadores de norte a sul do país saíram às ruas, no dia 11 de julho, com o objetivo de garantir direitos 

O Dia Nacional de Luta, 11 
de julho, foi um chamado da 
CUT e demais centrais sindicais 
com o objetivo de sensibilizar 
o governo para a pauta dos 
trabalhadores, há muito tempo 
entregue à presidenta Dilma 
Rousseff e até agora sem ne-
nhum avanço nas negociações 
(veja a pauta ao lado). 

Paralisações, atrasos, atos 
e manifestações ocorreram 
nas principais vias de todo o 
país. Em São Paulo, os traba-
lhadores Químicos se mobili-
zaram em Santo Amaro. A con-
centração foi feita em frente à 
Avon, e de lá os companheiros 
seguiram em caminhada pela 
Av. Nações Unidas, parando 
completamente o trânsito nas 
imediações. O ápice do movi-
mento foi ao meio-dia, quan-
do todos os sindicatos se reu-
niram na Av. Paulista. 

“O Brasil só muda quando 
a classe trabalhadora ocupa 
as ruas. Aqui sempre con-
quistamos nossos direitos e 
vamos continuar conquistan-
do”, destacou o presidente 
da CUT, Vagner Freitas. Ele 
lembrou que o fator previ-
denciário é uma herança do 
governo FHC que precisa aca-
bar e reforçou que a luta dos 
trabalhadores é contra o PL 
4.330, que regulamenta a ter-
ceirização, e pela redução de 
jornada de trabalho para 40 
horas semanais, sem redução 
dos salários. 

A redução de jornada é uma 
bandeira dos Químicos que 
tem integrado todas as campa-
nhas salariais da categoria. Du-
rante a manifestação em Santo 
Amaro, João Carlos de Rosis, 
secretário de Administração 
do Sindicato, observou: “Con-

seguimos reduzir a jor-
nada para 44 horas em 
1985. De lá para cá a ci-
dade cresceu, o trânsito 
piorou e a qualidade de 
vida dos trabalhadores 
diminuiu. Está mais do 
que na hora de rever 
essa jornada, não só 
para garantir qualidade 
de vida, como também 
para gerar novos pos-
tos de trabalho”, ava-
liou.

• Redução da jornada para 40 horas, sem redução do salário
• Fim do fator previdenciário
• Combate ao PL da terceirização
• Combate à demissão involuntária
• Destinação de 10% do PIB para educação
• Destinação de 10% do orçamento da União para a saúde pública
• Transporte público e de qualidade
• Valorização das aposentadorias
• Reforma agrária 
• Suspensão dos leilões de petróleo 
• Plebiscito da Reforma Política

Conheça a pauta da classe trabalhadora

Eduardo Oliveira

todos na rua para destravar a pauta dos trabalhadores

Juventude debate violência
O grupo de jo-

vens do Sindicato 
se reuniu no úl-
timo sábado, dia 
29 de junho, na 
subsede de San-
to Amaro, para 
discutir a violên-
cia.  O encontro 
regional faz parte do crono-
grama do ano da Secretaria da 
Juventude, que já realizou um 
encontro em Taboão da Serra. 

No total serão realizadas 
quatro plenárias regionais e 
uma geral, com a presença 
de um especialista para falar 
sobre o tema.  Para participar 
do encontro final é preciso ter 

participado de pelo menos 
um encontro regional.   

Os próximos encontros 
serão no dia 27 de julho, na 
Lapa, e no dia 24 de agosto, 
na sede do Sindicato. A ple-
nária final acontece nos dias 
14 e 15 de setembro, em Ca-
jamar. Mais informações na 
sede e subsedes do Sindicato.

Eduardo Oliveira

dicato da categoria para ne-
gociar o acordo de PLR. 

Determina ainda que a 
empresa deve fornecer infor-
mações que colaborem com 
a negociação  e garante a não 
aplicação de metas referentes à 
saúde e segurança no trabalho. 

Essas melhorias foram im-
portantes vitórias da classe 
trabalhadora que há muito 
lutava por essas conquistas. 
A CUT reuniu 200 mil assina-
turas pela PLR isenta de IR e 
organizou diversas manifes-
tações, sempre apoiadas pelo 
nosso Sindicato, com o objeti-
vo de sensibilizar o governo 
federal.

Pacto pelo Brasil 
Logo após as primeiras 

manifestações populares que 
aconteceram em junho, a pre-
sidenta Dilma Rousseff anun-
ciou um pacote de medidas 
que visam atender algumas 
reivindicações importantes 

que vieram das ruas. 
Ela propôs investimentos 

em hospitais, UPAs (Unidades 
de Pronto-Atendimento) e Uni-
dades Básicas de Saúde, anun-
ciou mais de 11 mil novas vagas 
de graduação universitária em 
medicina e a criação de 12 mil 

vagas para residência médica. 
Prometeu investimentos 

em transporte de massa – 
metrô, VLT (Veículo Leve so-
bre Trilhos), trens e ônibus – e 
anunciou a desoneração sobre 
o diesel usado nesses veícu-
los, isentando de PIS e Cofins. 

Dilma defendeu a destina-
ção dos royalties do petróleo 
para a educação, que na mes-
ma semana foi votada pela Câ-
mara dos Deputados. Na de-
cisão final ficou acertado que 
75% dos royalties irão para a 
educação e 25% para a saúde. 

A presidenta anunciou ain-
da a realização de um plebis-
cito para viabilizar a tão so-
nhada reforma política. Mas 
esse assunto já encontrou re-
sistência no Congresso.
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SubSeção QuímicoS SP

Estudantes homenageiam dirigente do Sindicato
O companheiro Lourival 

Batista Pereira, secretário 
Jurídico do Sindicato, foi ho-
menageado pela Comissão 
da Anistia durante o 11º Con-
gresso da UEE (União Esta-
dual dos Estudantes de São 
Paulo), realizado em Ibiúna, 
interior de São Paulo, nos dias 
15 e 16 de junho. 

Foram também home-
nageados vários militantes 
políticos que estiveram no 
Congresso da UNE (União 
Nacional dos Estudantes) de 
1968, que terminou com to-

dos os participantes presos 
pela ditadura militar.  

Uma caravana da Comis-
são de Anistia esteve presen-

Confira a tabela dos jogos

VI Copa
Sindquim

Setor Farmacêutico registra maior saldo de vagas em maio
o setor 

farmacêu-
tico registrou 136 novas vagas 
no mês de maio, o maior saldo  
comparado aos outros setores da 
categoria. o setores químico e de 
transformados plásticos apresen-
taram resultados positivos de 61 
e 30 novas vagas, respectivamen-

te.  Apenas o setor de cosméticos 
apresentou retração de 12 vagas. 

No total, foram geradas 215 
novas vagas na categoria no mês 
de maio, resultado de 2.157 ad-
missões e 1.942 desligamentos.  

No acumulado do ano, de ja-
neiro/2013 a maio/2013, o saldo 
do emprego foi positivo em 1.200 

na base sindical, resultado de 
10.656 admissões e 9.456 desli-
gamentos.   

o setor farmacêutico foi o res-
ponsável pela geração do maior 
número de empregos neste ano 
(501 novas vagas), seguido do 
setor de transformados plásticos 
(473 novas vagas) e químico (279 

novas vagas). Apenas o setor de 
cosmético registrou saldo de em-
prego negativo, com o fechamen-
to de 53 postos de trabalho. 

Na comparação com os anos 
anteriores, o saldo de empregos 
gerados em 2013 nos primeiros 
meses do ano foi inferior aos três 
anos anteriores. Enquanto de 

janeiro/2013 até maio/2013 fo-
ram criados 1.200 novos postos 
de trabalho na base sindical, no 
mesmo período de 2012 foram 
criadas 1.211 novas vagas. Nos 
anos de 2011 e 2010, os saldos 
de empregos de janeiro a maio 
foram de 1.367 e 2.389, respec-
tivamente.

te no evento e realizou dois 
julgamentos de ato de repa-
ração coletiva de militantes 
contra o regime.

lourival, à esquerda, recebe homenagem em ibiúna

OLHAR ECONÔMICO

Jogos do dia 23/06/2013
QUadRa PaCaEMBU
J.31 9h G.6 – Otto Baumgart ( ) X ( ) Altaplast
J.32 10h G.4 – Piter Pan ( ) X ( ) Mazda
J.33 11h G.9 – Nova Vulcão ( ) X ( ) Probac do Brasil
QUadRa  MoRUMBi
J.34 9h G.5 – Allpac ( ) X ( ) Althaia
J.35 10h G.7 – Alphaplast ( ) X ( ) Multicores
J.36 11h G.8 – Weener/Globalpack ( ) X ( ) Toyoplast
QUadRa ViLa BELMiRo
J.37 9h G.9 – Química Anastácio ( ) X ( ) Dileta
J.38 10h G.8 –  Cristália ( ) X ( ) Nasha
J.39 11h G.3 – Cremer ( ) X ( ) Novartis
QUadRa  CoRiNTHiaNs
J.40 9h G.3 – Nitro Química ( ) X ( ) Sefapi
J.41 10h G.1 – Avon  ( ) X ( ) Acme do Brasil/Oppus
J.42 11h G.2 – Vita Derm  ( ) X ( ) Sintequímica

Jogos do dia 30/06/2013
QUadRa PaCaEMBU
J.43 9h G.6 – Otto Baumgart ( ) X ( ) Zaraplast
J.44 10h G.1 – Biolab ( ) X ( ) Freedom
J.45 11h G.6 – Cária ( ) X ( ) Altaplast
QUadRa  MoRUMBi
J.46 9h G.2 – Degradée ( ) X ( ) Pulvitec
J.47 10h G.9 – Probac do Brasil ( ) X ( ) Dileta
J.48 11h G.9 – Dermiwil ( ) X ( ) Multicores
QUadRa ViLa BELMiRo
J.49 9h G.8 – Althaia ( ) X ( ) Cristália
J.50 10h g.5 –  KR ( ) X ( ) Weener/Globalpack
J.51 11h G.5 Toyoplast ( ) X ( ) Injectra
QUadRa  CoRiNTHiaNs
J.52 9h G.4 – MB7 ( ) X ( ) Mazda
J.53 10h G.7 – Exotérica  ( ) X ( ) Alphaplast
J.54 11h G.4 – Cromaster ( ) X ( ) Piter Pan

Jogos do dia 07/07/2013 • JOGOS DE IDA
QUadRa PaCaEMBU
J.55 9h – Nitro Química ( ) X ( ) Degradée
J.56 10h – Avon ( ) X ( ) Cária
J.57 11h – Pulvitec ( ) X ( ) Altaplast
QUadRa  MoRUMBi
J.58 9h – Althaia ( ) X ( ) Allpac
J.59 10h – Cromaster ( ) X ( ) Nova Vulcão
J.60 11h – Zaraplast ( ) X ( ) Piter Pan
QUadRa ViLa BELMiRo
J.61 9h – Dileta ( ) X ( ) Multicores
J.62 10h –  Toyoplast ( ) X ( ) Vita Derm
J.63 11h Injectra ( ) X ( ) Cristália
QUadRa  CoRiNTHiaNs
J.64 9h – Otto Baumgart ( ) X ( ) Freedom
J.65 10h – Sefapi  ( ) X ( ) Mazda
J.66 11h – Dermiwil ( ) X ( ) Química Anastácio
Não poderá ser inscrito mais nenhum jogador nas próximas fases.

Jogos do dia 14/07/2013 • JOGOS DE VOLTA
QUadRa PaCaEMBU
J.67 09h – Freedom  ( ) X ( ) Otto Baumgart
J.68 10h – Mazda ( ) X ( ) Sefapi
J.69 11h – Química Anastácio ( ) X ( ) Dermiwil
QUadRa  MoRUMBi
J.70 09h – Multicores ( ) X ( ) Dileta
J.71 10h – Vita Derm ( ) X ( ) Toyoplast
J.72 11h – Cristália ( ) X ( ) Injectra
QUadRa ViLa BELMiRo
J.73 09h – Allpac ( ) X ( ) Althaia
J.74 10h – Nova Vulcão ( ) X ( ) Cromaster
J.75 11h – Piter Pan ( ) X ( ) Zaraplast
QUadRa  CoRiNTHiaNs
J.76 09h –  Degradée  ( ) X ( ) Nitro Química
J.77 10h – Cária ( ) X ( ) Avon
J.78 11h – Altaplast ( ) X ( ) Pulvitec

Importante:  Nessa fase classificam-se 12 (doze) equipes, que passa-
rão para o mata-mata com um único jogo.

Congresso da CNQ avalia 
conjuntura e elege nova direção

O VII Congresso 
da CNQ (Confede-
ração Nacional do 
Ramo Químico), rea-
lizado de 2 a 4 de 
julho, contou com 
a participação de 
Vagner Freitas, pre-
sidente Nacional da 
CUT, e João Pedro 
Stedile, da coorde-
nação nacional do 
MST (Movimento 
dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra). Ambos con-
tribuíram com informações e 
reflexões sobre a atual conjun-
tura do país.

Stedile lembrou que o que 
vivemos hoje é herança do 
governo neoliberal de FHC.  
Vagner disse que o povo não 
concorda com os atuais cons-
tituintes, por isso a CUT de-
fende um plebiscito para dis-
cutir a reforma política.  “Nós 
estamos nas ruas lutando por 
melhorias há 30 anos e isso 
independe de governo. Que-
remos representar essas pes-
soas e incorporar a pauta das 
ruas”, afirmou.

Eleição
Durante o congresso foi 

eleita a nova diretoria, que fi-
cará à frente da confederação 
nos próximos quatro anos. A 
companheira Lucineide Var-
jão Soares, a Lú, diretora do 

nosso Sindicato, foi reeleita 
para a presidência da enti-
dade.   “Gostaria de destacar 
a alegria de construir neste 
congresso uma chapa única 
que expressa a unidade entre 
as forças políticas existentes 
no ramo químico, o compro-
misso com o projeto da CNQ. 
Vamos unir forças para termi-
nar o mandato com um ba-
lanço positivo. Daqui a quatro 
anos, vamos formar uma dire-
toria com 50% de mulheres e 
aplicar na prática a paridade 
nos cargos de direção. Lugar 
de mulher é em todo lugar”, 
enfatizou Lucineide. 

Houve algumas mudanças 
de nomenclatura de pastas. A 
Coordenadoria-Geral passou 

a se chamar Presidência e foi 
instituída uma Vice-Presidên-
cia, que ficou com Aurélio de 
Medeiros, do Traquimfar – 
(Sindicato dos Trabalhadores 
Químicos do Rio de janeiro).

Além da companheira Lú, 
outros diretores do nosso Sin-
dicato estão na direção da 
CNQ: Edielson Souza Santos 
(secretaria de Relações do Tra-
balho), Alex Ricardo Fonseca 
(secretaria de Políticas Sociais), 
Geralcino Santana Teixeira 
(secretaria de Organização e 
Política Sindical), José  Isaac 
Gomes (secretaria Setorial Far-
macêutica), Ronaldo Rodrigues 
de Lima (suplência) e Maria 
Aparecida Araújo Carmo, (su-
plência do Conselho Fiscal).

diretoria dos Químicos participa do congresso  
que reuniu 350 delegados e discutiu a atual 
conjuntura política. lú, foi reeleita e fica na 
presidência por quatro anos
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