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DE LUTA POR
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PARA TODOS
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Plenárias regionais confirmam: 

químicos e plásticos estão dispostos a 

parar por aumento real e redução da 

jornada. Semana que antecede a última 

rodada de negociações com os patrões 

será de intensas mobilizações nas fábricas
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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 
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Trabalhadores preparam 
greve por aumento real

Químicos realizam plená-
rias na sede e nas subsedes 
do Sindicato para definir os 
rumos da mobilização, e a 
categoria é taxativa: se os pa-
trões não apresentarem pro-
postas para as reivindicações 
da Campanha Salarial 2013, a 
resposta será a greve.   

Os patrões não demons-
traram nenhum interesse em 
negociar com a bancada dos 
trabalhadores na primeira ro-
dada de negociações, realiza-
da no dia 16 de outubro. Não 
houve avanços nas conversas 
sobre a redução da jornada de 
trabalho para 40 horas sema-
nais. Aliás, é um tema que há 
muito tempo vem sendo apre-
sentado ao setor patronal. 

Os patrões afirmaram 
também que não estão dis-
postos a conversar sobre as 

cláusulas novas – cesta bási-
ca e licença-maternidade de 
180 dias. 

Diante da intransigência 
patronal, os trabalhadores de-
cidiram cancelar a reunião que 
estava prevista para o dia 23 
de outubro e se reuniram em 
plenárias regionais, no dia 25, 
para organizar a mobilização.  
“Não vamos nos intimidar 
com a resposta negativa. Os 
trabalhadores estão dispostos 
a lutar por melhores salários 
e redução da jornada e isso fi-
cou claro nas plenárias e nas 
portas de fábricas que visita-
mos”, avalia Osvaldo Bezerra, 
o Pipoka, coordenador-geral 
do Sindicato.  

O sindicalista lembra que 
nas últimas semanas várias 
fábricas da categoria estive-
ram mobilizadas – Dermiwil, 

Gerresheimer, Globalpack, 
Nitro Química, Pulvitec, San-
suy, entre outras – e que a ca-
tegoria está preparada para 
parar as fábricas e conquistar 
aumento real.  “Os químicos 
e plásticos vão mostrar que 
têm muita garra para lutar 
por seus direitos nessa Cam-
panha Salarial 2013”, conclui. 

Na próxima rodada de ne-
gociação, que acontece nesta 
quinta-feira, dia 31, a banca-
da patronal deve apresentar 
uma proposta de índice de 
reajuste. Até lá, a mobilização 
continua para garantir au-
mento real.

Sem avanços nas negociações com a bancada patronal, químicos intensificam mobilizações nas fábricas

Conheça a pauta completa

• Aumento salarial de 13%

• Piso salarial de R$ 1.550,00

• PLR de R$ 2.750,00

• Jornada de trabalho de 40 horas

semanais, com sábados e

domingos livres

• Licença-maternidade de 180 dias

• Cesta básica gratuita

Petroleiros 
encerram greve e 
assinam acordo

Depois de 7 dias de greve, os 
petroleiros assinaram um acor-
do com a Petrobras que garan-
tiu reajuste salarial de 8,56%.   A 
categoria conquistou também o  
pagamento de 100% das horas 
extras, licença-paternidade de 
10 dias e benefício farmácia.

Auxílio-creche estendido 
na Sika Colauto

ASSEMBLEIA GERAL

sexta-feira
novembro

NA SEdE do SINdICATo

dia
18h8

Depois de muita mobili-
zação e negociações, os tra-
balhadores da Sika Colauto 
garantiram o auxílio-creche 
para crianças de até 5 anos.  
A convenção coletiva da ca-
tegoria já garante o bene-
fício, mas até os 2 anos de 

idade. “Era uma reivindica-
ção antiga dos trabalhadores 
que finalmente foi atendida 
e que serve de exemplo para 
outras empresas da catego-
ria”, avalia o diretor sindical 
Carlos Gomes Batista, o Car-
linhos. 

No dia 24 de novembro 
(domingo), às 10 horas,  serão 
sorteadas as vagas para Natal e 
Ano Novo nas Colônias de Férias 
de Caraguatatuba e Solemar. 

O sorteio será realizado 
na sede do Sindicato (Rua 
Tamandré, 348 – Liberdade). 
Para participar, é necessário 
apresentar a carteirinha de 
sócio (ou o último holerite 

SoRTEIo dE vAGAS NAS CoLôNIAS
que comprove o pagamento) 
e um documento com foto.  
Se o sócio não puder compa-
recer no dia, ele pode ser re-
presentado por outra pessoa 
que deve estar com os docu-
mentos do associado. 

O portão será fechado às 
10 horas para o início do sor-
teio e o horário será rigorosa-
mente respeitado.

Haverá transporte nas regiões
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Pipoka: conjuntura e favorável para mobilizar os trabalhadores

Sede


