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DE LUTA POR
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o Sindicato estará fechado entre os dias 19 de dezembro e 5 de janeiro. no dia 6 
de janeiro, segunda-feira, as atividades voltam ao normal. o plantão do departa-

mento Jurídico recomeça no dia 22 de janeiro, uma quarta-feira. 

em assembleia realizada na última sexta-feira, dia 6, na subsede lapa, os 
trabalhadores aprovaram, por unanimidade, as contas do Sindicato do exercício 2012.

Fique sócio até o dia 31 de janeiro
e participe da ação coletiva pela correção do FGTS.

o clube de campo de arujá estará fechado nos feriados de natal
(dias 24 e 25 de dezembro) e ano-novo (31 de dezembro e 1º de janeiro).

CLUBE DE CAMPO FECHA PARA AS FESTAS

RECESSO DE FIM DE ANO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAMPANHA DE SINDICALIzAÇÃO
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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 Alves de 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).

Químicos comemoram 80 anos 
de luta com lançamento de livro

O Sindicato dos Químicos 
comemorou seus 80 anos 
com o lançamento do livro 80 
Anos de Lutas e Conquistas 
durante um ato político reali-
zado no dia 30 de novembro. 

O evento reuniu dirigen-
tes sindicais, políticos e re-
presentantes das entidades 
parceiras. Em seu discurso, 
Vagner Freitas, presidente da 
CUT, ressaltou a importância 
do Sindicato para a formação 
da Central. “Muito além de 
representar os interesses dos 
químicos, este Sindicato dis-
cute transformações na socie-
dade. É um instrumento de 
luta da classe trabalhadora.”

O secretário de Formação 
do Sindicato, João Carlos de 
Rosis, ressaltou a luta pela 
paridade que o Sindicato 
sempre apoiou: “Ninguém 

passa 80 anos na construção 
de algo que não é sério. Todo 
esse trabalho foi possível por-
que as mulheres ajudaram 
nessa luta. Nós construímos 
um movimento que rompeu 
com aquela ideia que o sin-
dicalismo só serve para ho-
mens”.

Osvaldo Bezerra, o Pipoka, 
coordenador-geral da entida-
de, salientou a importância 

do registro dessa 
história. “Resga-
tar parte da his-
tória deste Sindi-
cato é para nós 
uma importante 
contribuição para 
a continuidade da 
luta das futuras 
gerações de tra-
balhadores que 
estão surgindo”. 

O livro resgata o início 
do Sindicato, em janeiro de 
1933, o crescimento da indus-
trialização em São Paulo, os 
períodos de repressão, a re-
democratização do país e as 
diversas lutas da entidade em 
prol do trabalhador nas fábri-
cas e na sociedade. 

A obra está disponível para 
download no site da entidade: 
www.quimicosp.org.br.

Essa luta está longe de acabar
O ano de 2013 foi de inten-

so trabalho para o movimen-
to sindical. Os cidadãos brasi-
leiros parecem ter acordado e 
foram para as ruas lutar por 
educação, saúde, segurança e 
direitos trabalhistas. 

As manifestações de ju-
nho deram um puxão de ore-
lha nos políticos e serviram 
como um bom exercício de 
cidadania e democracia.

Os problemas que aparece-
ram nas ruas não são de hoje, 
nem de ontem. São de décadas 
de descaso. Saúde, educação e 
segurança são problemas crô-
nicos desse nosso país e há 
muito tempo fazem parte da 
luta da classe trabalhadora.

Além da pauta das ruas, o 
Sindicato tem lutado incan-
savelmente pela redução da 
jornada de trabalho, pelo fim 
do Fator Previdenciário e con-
tra o PL nº 4.330, que regula-

menta a terceirização e corta 
direitos dos trabalhadores. 

As duas Campanhas Sala-
riais do ano foram de inten-
sas mobilizações nas fábricas 
e duras negociações com os 
patrões, mas com saldo posi-
tivo. Tanto na campanha dos 
farmacêuticos quanto na dos 
químicos, além da reposição 
da inflação, garantimos índi-
ces consideráveis de aumen-
to real, tão importantes para 
melhorar o poder aquisitivo 
da classe trabalhadora. 

Nesta edição, publica-
mos uma breve retrospectiva 
do ano. Foram inúmeros os 
avanços, mas temos a clara 
convicção de que é preciso re-
carregar as baterias para co-
meçar 2014 com muita ener-
gia para continuar essa luta 
que está longe de acabar. 

Diretoria Colegiada

osvaldo bezerra (Pipoka), coordenador-geral do 
Sindicato durante a abertura do evento

Dino Santos
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Farmacêuticos em Campanha Salarial 
o ano de 2013 começa com os farmacêuticos discutin-

do a pauta da Campanha Salarial 2013. o segmento cres-
ceu 15% no ano anterior, acumulando bons resultados, e 
a luta dos trabalhadores é por aumento real.

Mobilizações nas fábricas
Farmacêuticos entregam pautas aos patrões e co-

meçam as mobilizações nas fábricas para garantir 
conquistas. Trabalhadores da Baxter, Libbs, Novartis e 
Roche participam das manifestações.

Plenárias regionais definem 
rumos da Campanha

Apsen, Bayer, Baxter, Biosintética, 
Eurofarma, Libbs, Eli Lilly e Marjan en-
grossam mobilizações no segmento 
farmacêutico. Após duas rodadas de 
negociações com os patrões e pratica-
mente nenhum avanço, são realizadas 
plenárias regionais para discutir os ru-
mos da Campanha Salarial. Trabalha-
dores não descartam a possibilidade 
de greve para garantir conquistas.

Mais de 100 mil na 
festa do trabalhador

CUT reúne 120 mil pes-
soas no Vale do Anhan-
gabaú no 1º de Maio e 
cobra governo sobre a 
pauta dos trabalhadores 
que está parada. Dilma 
Rousseff promete diálogo 
com as centrais. A pauta 
da reunião é extensa e 
contempla temas como terceirização, informalidade, ro-
tatividade e programa de apoio aos aposentados.

Químicos na luta contra a terceirização
o Sindicato dos Químicos, ao lado da CUT e de outras 

centrais, luta contra o Projeto de Lei nº 4.330, que re-
gulamenta a terceirização, e participa de protestos em 
São Paulo e Brasília para tentar barrar essa votação. Em 
vigília realizada em Brasília, no dia 11 de junho, os tra-
balhadores conseguem adiar a discussão sobre a tercei-
rização e aprovam um cronograma de negociações para 
a pauta dos trabalhadores, que inclui o fim do Fator Pre-
videnciário e a redução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais, sem redução de salários.

RetRospectivaFeveReiRo

Maio JUNHo

aBRiL

MaRÇoDepois de uma longa ba-
talha, a Justiça do Trabalho 
reconhece o direito ao adi-
cional de periculosidade para 
47 trabalhadores da Bayer. o 

processo durou 12 anos e, finalmente, os trabalhadores re-
cebem indenização equivalente aos últimos cinco anos de 
adicional de periculosidade.

Pauta aprovada, começam as mobilizações nas 
fábricas 

o setor farmacêutico faturou mais de R$ 50 bilhões em 
2012, com margens de lucro que variaram entre 18% e 
28%. Categoria aprova pauta que contempla aumento real 
e mostra disposição para lutar.

novartis

apsen

libbs

roche baxter

Adicional de 
periculosidade na Bayer

Redução de jornada para todos
Unidos em Brasília, mais de 50 mil trabalhadores en-

tregam pauta de reivindicações ao governo Dilma: 40 
horas semanais, fim do Fator Previdenciário e combate à 
demissão imotivada estão entre as principais bandeiras.

Mulheres na luta por igualdade
No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a CUT 

organiza um seminário para discutir igualdade de di-
reitos e salários e a violência contra a mulher. As tra-
balhadoras químicas participam da atividade e seguem 
em caminhada até a Praça da Sé, ao lado de outras ca-
tegorias. No domingo, dia 10, o Sindicato realiza um 
encontro com as companheiras químicas em sua sede. 

Uma comitiva de oito diretoras do Sindicato vai em 
Brasília, dia 13, para participar do lançamento do pro-
grama Mulher, Viver sem Violência, que terá investi-
mentos do governo federal de R$ 265 milhões e prevê a 
construção de centros de serviços e apoio à mulher nas 
27 capitais brasileiras.

Farmacêuticos garantem reajuste de 8,5%
Índice de reajuste de 8,5%  repõe as perdas da inflação 

e garante aumento real nos salários. Na PLR e no piso, o 
reajuste varia de 8,5% a 10%, dependendo da faixa. É 
garantido também um abono de R$ 700,00 para todos 
os trabalhadores. A licença-maternidade de 180 dias e a 
organização no local de trabalho, dois importantes temas 
reivindicados pela categoria, terão grupos de discussão 
com promessa de avanço na próxima negociação. Acordo 
é assinado em 16 de abril.

bayer

biosintética libbs

Sindiluta comemora 30 anos
o jornal Sindiluta completa 30 anos em 7 de abril de 

2013 e, para marcar a data, ganha um novo layout e um 
encarte especial que resgata um pouco da importância 
da publicação para o movimento sindical. o informativo, 
que no passado era diário, surgiu após a retomada do 
Sindicato das mãos dos militares – em agosto de 1982 – e 
logo se tornou parte importante da história de lutas. 

Químicos participam da Comissão da Verdade
o Sindicato dos Químicos está participando do gru-

po de trabalho que representa os trabalhadores nas 
apurações da Comissão da Verdade, representado pelo 
coordenador-geral, osvaldo Bezerra, o Pipoka. 

Avanços na Nitro Química
Depois de uma grande mobilização na fábrica, os com-

panheiros da Nitro Química conseguem recuperar o pa-
gamento da insalubridade, que a empresa tinha retirado 
de alguns setores, e reabrir as negociações da PLR.

Eduardo Oliveira Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira
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Luiz de Carvalho

Fotos: Eduardo Oliveira

Wilton Andrade

Wilton Andrade

Daniela Pinheiro Daniela Pinheiro

Dino Santos

Eduardo Oliveira
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País para pela pauta dos trabalhadores 
Milhares de pessoas vão às ruas, em todo o país, no dia 

11, Dia Nacional de Luta, pela pauta dos trabalhadores. 
Redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem redu-
ção dos salários; fim do Fator Previdenciário; valorização 
das aposentadorias e combate ao PL que regulamenta a 
terceirização são as principais reivindicações.

País para por direitos
CUT organiza Dia Nacional 

de Mobilização para garantir 
direitos, no dia 30. As priori-
dades são o fim do Fator Pre-
videnciário, a luta pela redu-
ção da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais e 
contra o PL nº 4.330, que 
regulamenta a terceirização. 
Químicos voltam a Brasília 
para pressionar e conse-
guem adiar a votação do PL.

Químicos voltam 
a Brasília contra o 
PL 4.330 

os trabalhadores 
têm dificuldades de 
entrar na Câmara dos 
Deputados, em Brasí-
lia, para acompanhar as discussões sobre o PL. Juristas 
saem em defesa dos trabalhadores e divulgam nota de 
apoio: “Esse projeto generaliza e regulamenta a terceiri-
zação. Não há um único exemplo de terceirização benéfica 
em relação à saúde, nos casos julgados diariamente”.

Mobilizações começam mais cedo
Antes da primeira rodada de negociação com os pa-

trões, trabalhadores de muitas fábricas se engajam na 
luta – Globalpack, Nitro Química, Pulvitec e Sansuy, dentre 
outras. Na Dermiwil, os trabalhadores param e garantem 
benefícios antes das negociações com a bancada patronal.

Categoria aprova reajuste de 7,5%
O índice repõe a inflação e garante aumento real de 

1,82% nos salários. Esse é o sétimo ano consecutivo que 
a categoria garante aumento real. No acumulado de 2007 
a 2013, os químicos garantiram 14,20% de ganho real. o 
acordo é assinado no dia 14.

Site do Sindicato ganha nova 
cara

 o site do Sindicato foi totalmente 
reformulado. A nova página entra na 
rede no dia 22. A mudança do layout 
faz parte da nova comunicação visual 
que o Sindicato vem adotando desde 
o início do ano em todas as publica-
ções, com o objetivo de valorizar a in-
formação e atrair novos leitores.

CNQ avalia conjuntura e elege nova direção 
o VII Congresso da CNQ reúne 350 delegados, discute a 

conjuntura econômica e política e elege nova direção. Lu-
cineide Varjão Soares, a Lú, diretora do Sindicato, é reelei-
ta e fica na presidência da entidade por mais quatro anos.

Químicos preparam Campanha Salarial
 A Diretoria participa do seminário da Fetquim (Federa-

ção dos Trabalhadores Químicos) para organizar a Cam-
panha Salarial dos químicos e avalia a conjuntura econô-
mica e política como positiva para negociações.

Químicos protestam contra o PL da terceirização 
Em frente à Fiesp, trabalhadores dão o recado: se a ter-

ceirização for regulamentada, Brasília será ocupada. A ma-
nifestação reúne mais de 3 mil trabalhadores em São Paulo 
contra o PL nº 4.330, projeto de autoria do deputado San-
dro Mabel (PMDB) que precariza as relações de trabalho.

Pauta é aprovada
 Aumento real nos salários, no piso e na PLR, redução 

da jornada de trabalho e licença-maternidade são as prin-
cipais reivindicações dos trabalhadores.

Jovens e mulheres debatem violência, 
educação e direitos
 o Coletivo da Juventude e o Coletivo de Mulheres do Sindica-
to realizam debates em todas as regionais para discutir assun-
tos como violência, educação e direitos trabalhistas. Centenas 
de trabalhadores da categoria se engajam nas discussões.

Sindicato vai à Justiça por correção do FGTS
o Sindicato decide entrar com uma ação coletiva para 

recuperar as perdas do FGTS. os trabalhadores que não 
são sócios da entidade terão a oportunidade de se filiar até 
o dia 31 de janeiro de 2014 para fazer parte dessa ação.

Greves vitoriosas na categoria
Trabalhadores da L’oréal e Guerresheimer entram em 

greve e garantem conquistas nas fábricas. Na L’oréal, os 
trabalhadores conquistam licença-maternidade de 180 dias, 
vale-alimentação de R$ 100,00, convênio médico igual para 
todos e estabilidade. Na Guerresheimer, conquistam o tra-
balho em sábados alternados e a cesta básica de R$ 120,00.

dermiwil

globalpack nitro Química

Pulvitec

Sansuy garante sábados alternados
os trabalhadores da Sansuy conquistam a redução da jor-

nada de 44 horas para 42h30min, com sábados alternados.

NoveMBRo

DeZeMBRo
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Dino Santos
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Eduardo Oliveira

Márcio Lavor/CNQ-CUT

Audiência pública aprova moção contra o PL 4.330
É aprovada uma moção de repúdio ao PL nº 4.330, que 

regulamenta a terceirização e precariza os direitos dos 
trabalhadores.  o objetivo é sensibilizar os deputados so-
bre o retrocesso que o projeto representa. A audiência, 
uma iniciativa dos deputados do PT, Beth Sahão e Cláu-
dio Marcolino, reuniu juristas, representantes da CUT, dos 
químicos e de outros sindicatos.

l’oréal gerresheimer

Wilton Andrade

Por remédios mais baratos
o Sindicato apoia a PEC 301, de autoria do deputado fede-

ral Francisco Chagas (PT) e a  PEC 09, da deputada estadual 
Beth Sahão (PT) as duas propostas são complementares e vi-
sam reduzir os impostos dos medicamentos. Em dezembro, 
é realizada uma audiência pública para debater o assunto. 
A entidade também está envolvida na coleta de assinaturas 
para garantir que as propostas sejam  aprovadas.


