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SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, PLÁSTICOS, FARMACÊUTICOS E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO

SINDICATO DESCENTRALIZA HOMOLOGAÇÃO
PARA ATENDER MELHOR O TRABALHADOR

A partir do dia 16 de novembro, as homo-
logações passam a ser realizadas também na 
subsede de Santo Amaro, para melhor atender 
os trabalhadores da região sul. A descentrali-
zação do serviço foi pensada para o conforto 
do trabalhador, que poderá realizar o processo 

em local perto de sua casa e da empresa.
A subsede de Santo Amaro está localizada 

na Rua Ada Negri, 127. Mais informações pelos 
telefones (11) 5641-2072 ou (11) 5641-2228. 
As homologações poderão ser agendadas dia-
riamente, das 9h às 18h.

REAJUSTE 8,5%
DOS QUÍMICOS É DE

Acordo foi assinado em 16 de novembro, na sede da 
Fetquim. Correção inside sobre os salários de novembro  
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saúde e educação, que atual-
mente são vinculados a per-
centuais mínimos da receita, 
deixariam de variar conforme 
a receita. Mantidos os valores 
mínimos definidos para 2016, 
passariam a ser atualizados 
de acordo com o IPCA. 

A primeira consequência 
a ser destacada é a redução 
global da despesa primária 
da União que ocorreria ao 
longo do período de vigên-
cia da PEC. Estimando-se um 
crescimento médio do PIB de 
2,37% ao ano nesse período, 
essas despesas passariam dos 
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Mais uma vez os 
trabalhadores e a 

parcela mais pobre 
da população são 

os que vão pagar a 
conta do “ajuste”

PEC compromete investimentos 
em saúde e educação

O governo Temer colocou 
no centro de sua ação uma 
proposta de redução do tama-
nho do Estado. O objetivo de 
sua política econômica é a di-
minuição das despesas públi-
cas como forma de conquis-
tar a confiança do mercado, 
assegurando a solvência do 
Estado para viabilizar o paga-
mento da dívida pública.

O principal instrumento 
dessa política é a PEC (Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional) 241/2016, já aprovada 
na Câmara e no Senado como 
PEC 55/2016, que segue para 
nova aprovação em plenário. 

A PEC propõe, por um prazo 
de 20 anos, um limite de despe-
sas primárias para cada um dos 
poderes da União igual às des-
pesas primárias executadas em 
2016, atualizadas anualmente 
de acordo com o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), o índice oficial 
de medida da inflação. 

Os gastos federais com 

atuais 20% do PIB para 16% 
em dez anos e para 12,5% do 
PIB em 2036. Atualmente ape-
nas cinco países no mundo 
destinam menos de 16% do 
PIB para os gastos sociais e o 
Brasil fará parte desse clube. 

A manutenção desse teto, se 
aprovado, vai exigir um corte 
brutal das despesas com bene-
fícios sociais, com transferência 
de renda aos setores mais pobres 
da população e com os investi-
mentos do Estado em infraes-
trutura pública – saneamento, 
transporte urbano e habitação, 
entre outros. Essa redução pre-
cisará ser ainda maior porque as 
contas previdenciárias tendem 
a continuar crescendo acima da 
inflação, em razão da entrada 
de novos beneficiários e da di-
minuição de receitas, decorren-
tes das desonerações e da queda 
do emprego formal.

A previdência representa 
hoje cerca de 45% das despesas 
primárias da União, percentual 

que deve continuar crescendo. 
As áreas de saúde e educação 
representam juntas aproxima-
damente 16% das despesas 
primárias federais, o que seria 
mantido. Na prática, isso sig-
nifica a diminuição do gasto 
per capita ao longo do tempo 
e a consequente deterioração 
dos serviços. Dessa forma, para 
manter o teto proposto na PEC, 
todas as outras despesas, como 
Bolsa Família, BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), Renda 
Mensal Vitalícia, Minha Casa Mi-
nha Vida, Ciência e Tecnologia e 
Pronaf (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar), precisariam ser forte-
mente reduzidas ou eliminadas 
ao longo dos próximos anos.

Essa proposta de redução 
do tamanho do Estado tem 
sido apresentada como única 
alternativa possível para o 
equilíbrio das contas públicas. 
Tal visão parte do princípio 
de que o ajuste das finanças 
públicas deve se dar sempre 

e tão somente pelo corte de 
despesas e, em especial, redu-
ção de benefícios sociais. Pro-
postas de aumento de tribu-
tação que distribuam o ônus 
do ajuste de forma mais justa 
entre as diferentes parcelas da 
sociedade, com maior contri-
buição àqueles que têm maior 
renda e patrimônio, sequer fo-
ram consideradas.

A implementação dessa 
PEC significa reduzir as ações 
estatais de redistribuição de 
renda, comprometer a oferta 
de serviços públicos universais 
como saúde e educação e dete-
riorar investimentos públicos 
em infraestrutura por mais de 
duas décadas.  Mais uma vez os 
trabalhadores e a parcela mais 
pobre da população são os que 
vão pagar a conta do “ajuste”, 
enquanto os ganhos de renda 
e do capital serão preservados. 

O movimento sindical está 
atento aos rumos deste go-
verno e não vai se calar!

Diretoria colegiada

FIQUE SÓCIO
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Categoria conquista reajuste de 8,5%
Acordo que garante a reposição da inflação foi assinado em 16 de novembro, na sede da Fetquim

Os trabalhadores do setor químico apro-
varam por unanimidade, em assembleia 
realizada no dia 10 de novembro, a pro-
posta de reajuste de 8,5% para todas as 
faixas salariais até o teto de R$ 7.929,13. 

O reajuste, que garante a reposição in-
tegral da inflação, de acordo com o INPC 
(Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor), do IBGE, será pago em duas parcelas. 

A primeira corresponde a 6% e será 
paga em 1º de novembro. Para os salá-
rios superiores ao teto de R$ 7.929,13, o 
reajuste foi fixado em R$ 475,83. 

A segunda parcela que complementa o 
INPC (2,5%) será paga em 1º de junho. 
Para os salários superiores ao teto, o rea-
juste será fixo, no valor de R$ 198,15.

A PLR (Participação nos Lucros ou Resul-
tados) mínima para empresas que não têm 
um programa próprio foi mantida. “Diante 
do cenário econômico atual, consideramos 
que o acordo foi positivo. Outras catego-
rias, mesmo fazendo greve, fecharam acor-
dos abaixo da inflação”, avaliou Osvaldo 
Bezerra, coordenador geral do Sindicato.

FIQUE POR DENTRO
dos novos valores dos pisos

R$ 930,00 para empresas com até 49 trabalhadores 
R$ 1.030,00 para empresas com 50 trabalhadores ou mais

PLR

Passa de R$ 1.354,41 para R$ 1.435,67 em 1º de novembro de 2016 e para R$ 1.469,53 
em 1º de junho de 2017 (empresas com até 49 trabalhadores).
Passa de R$ 1.388,39 para R$ 1.471,69 em 1º de novembro de 2016 e para R$ 1.506,40 
em 1º de junho de 2017 (empresas com 50 trabalhadores ou mais).

Eduardo Oliveira

Acordo dos Químicos foi assinado dia 16 de novembro na sede da Fetquim

Dino Santos
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Químicas discutem situação das 
mulheres no mundo do trabalho

O tradicional encontro 
anual das mulheres quími-
cas aconteceu nos dias 22 e 
23 de outubro e contou com 
196 mulheres de 47 empresas 
da categoria. O evento reuniu 
participantes dos encontros 
regionais para discutir a pre-
sença da mulher no mundo 
do trabalho.

Neste ano os impactos 
negativos da reforma da pre-
vidência para as mulheres 
foi um dos principais temas 
do encontro. “A proposta do 
governo é aumentar a idade 
mínima para 70 anos, tanto 
para homens quanto para 

mulheres. O governo esquece 
que a mulher tem uma carga 
de trabalho muito maior, é 
responsável pelas tarefas do 
lar e pelo cuidado com os fi-
lhos, além do trabalho fora de 
casa”, avalia Célia Alves dos 
Passos, secretária da Mulher 
Trabalhadora. 

Também foram discutidas 
a situação das mulheres ne-
gras no mercado de trabalho 
e o desempenho das mulhe-
res nas últimas eleições, que 
tiveram o mesmo número 
de prefeitas e vereadoras de 
2012, em torno de 13%. “As 
mulheres são maioria entre 

a população, mas ainda são 
minoria nos processos de dis-
puta de poder”, avalia Célia. 

Nos trabalhos em grupo 
foram debatidas algumas 
cláusulas da convenção cole-
tiva dos químicos e dos far-
macêuticos, com o objetivo 
de tirar dúvidas e conscien-
tizar as trabalhadoras. “É 
importante ter conhecimento 
da convenção para cobrar e 
denunciar as empresas que 
descumprem a convenção. 
A cada encontro, as mulhe-
res saem mais fortalecidas e 
conscientes dos seus direi-
tos”, explica Célia.

Fotos: Eduardo Oliveira

Geraldo Guimarães
Encontro racial

A discriminação no local de 
trabalho foi um dos principais 
temas debatidos durante o en-
contro anual do Coletivo Ra-
cial, realizado em 6 de novem-

bro. Os participantes deram 
depoimentos sobre o assunto 
e assumiram o compromisso 
de discutir cláusulas específi-
cas nas próximas negociações.  

A discussão da terceiriza-
ção sem limites, na pauta do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) do dia 9 de novembro, foi 
adiada e ainda não foi divulga-
da a nova data do julgamento. 

Se aprovada, a terceiriza-
ção deve mudar toda a forma 
de contratação de trabalha-
dores no País e acabar com 
direitos importantes, como o 
pagamento de férias, 13º sa-
lário, recolhimento de FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço) e contribuição do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social).  

STF adia julgamento da 
terceirização

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) chegou a en-
trar com um pedido de adia-
mento, que não foi analisado, 
já que a sessão se ocupou de 
outros temas. A Central tam-
bém entrou com uma ação 
em que questiona a validade 
da terceirização sem limites, 
inclusive nas atividades-fim. 

Com o adiamento, a CUT 
e o movimento sindical ga-
nharam mais um tempo para 
investir na campanha contra 
a aprovação da terceirização, 
com o objetivo de sensibilizar 
os ministros do STF.

Rovena Rosa _ Agência Brasi

Brasil se mobiliza contra a PEC 55
O projeto de lei congela investimentos do governo em áreas sociais e prejudica os trabalhadores

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) e outros mo-
vimentos sociais participaram 
do Dia Nacional de Mobili-
zação, em 11 de novembro, 
contra a PEC 55 (Proposta de 
Emenda Constitucional 55), 
projeto de lei que congela os 
investimentos do governo em 
áreas importantes como saúde 
e educação e que já foi aprova-
do no Congresso e no Senado. 
O objetivo da Central é sensi-
bilizar os parlamentares para 
que na votação em plenário o 
projeto seja derrubado.

O dia amanheceu com 
várias rodovias interditadas 
pelo MTST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto). Em 
São Paulo, houve interdições 
com pneus queimados nas 
rodovias Dutra, Anchieta, 
Anhanguera e Régis Bitten-
court.  Em Guarulhos, Arujá e 
Sorocaba, as linhas de ônibus 
ficaram paradas por boa par-
te da manhã. 

Trabalhadores 
da Sabesp (Compa-
nhia de Saneamen-
to Básico do Estado 
de São Paulo) tam-
bém aderiram ao 
dia de protestos, 
paralisando ativi-
dades em diversos 
pontos da capital 
paulista e do in-
terior.  Em frente 
ao Hospital das 
Clínicas, em São 
Paulo, na região de 
Pinheiros, houve 
uma grande mani-
festação durante a 
manhã.

No ABC Paulis-
ta houve protestos 
em fábricas do se-
tor químico e em 
algumas metalúr-
gicas. Petroleiros, 
eletricitários, professores, ban-
cários e vidreiros também ade-
riram às ações.   

No final do dia, os mani-
festantes se reuniram em um 
grande ato na Praça da Sé, 

com a participação de movi-
mentos sociais e de outras 
centrais sindicais. Novas ma-

nifestações estão previstas até 
o fim do ano com o objetivo de 
barrar a aprovação da PEC 55.


