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TEMER COMPRA

(mas você paga a conta)
PARA SE MANTER NO PODER
O CONGRESSO

hienas, formem fila à 
minha direita. os demais, 

à extrema-direita!

quando o povo se der conta 
do que realmente fizemos...

... o bicho vai pegar!

eu sou
preferencial!

BALCÃO DE NEGÓCIOS & AFINS

Parlamentares recebem 
cifras milionárias e 
bancos têm dívidas 

perdoadas, enquanto 
isso, trabalhadores 

perdem direitos e 
governo quer acabar 

com as aposentadorias 
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nosso Sindicato conseguiu se 
reorganizar, em plena ditadu-
ra militar, e liderou inúmeros 
protestos por democracia e 
direitos, que culminaram na 
retomada da entidade e na 
eleição de uma diretoria que 
representava os anseios dos 
trabalhadores. Naquela época 
também não foi fácil. 

Temos a certeza de que 
esse não será o último com-
bate. O novo cenário vai exi-
gir, sim, muito mais trabalho 
e organização do movimento 
sindical. Vai exigir também 
mais consciência política e 
parceria dos trabalhadores, 
mas temos a certeza de que 
sairemos fortalecidos. 

Os desafios impostos, 
como já dissemos, são gran-
des.  A nova legislação, em 
vigor a partir de novembro, 
prevê que as negociações se-
jam feitas diretamente com 
os trabalhadores, e temos 
que nos preparar para isso. 
Porém, não podemos nos de-
sesperar e não podemos acei-
tar saídas individuais, temos 
que pensar em estratégias de 
forma organizada e coletiva.   
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A aprovação da Lei 
13.467/2017 (Lei da Reforma 
Trabalhista), que altera mais 
de 100 itens da CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho), 
foi uma grande perda para os 
trabalhadores brasileiros. To-
das as mudanças promovidas 
pelo governo Temer visam ba-
sicamente proteger as empre-
sas, precarizar as condições 
de trabalho, arrochar salários 
e limitar o acesso à Justiça.

O objetivo desse governo 
é criar condições permanen-
tes para reduzir e ajustar o 
custo do trabalho na econo-
mia brasileira e atender os 
empresários. Afinal, para os 
patrões, o trabalhador é cus-
to, e não parte importante do 
processo produtivo e do mer-
cado consumidor.   

A lógica de Temer não é fa-
zer girar a economia, criando 
empregos e proporcionando 
renda, mas sim cortar custos 
e desmobilizar os trabalhado-
res, promovendo um grande 
retrocesso no País e, princi-
palmente, nos direitos con-
quistados dos trabalhadores. 

Não há como negar que 
essa reforma causou um 
grande estrago no mundo do 
trabalho e que os sindicatos 
também terão que passar por 
uma grande reestruturação 
para sobreviver e continuar a 
luta social a que se propõem. 
Entretanto, a luta sindical 
nunca foi fácil, o embate en-
tre capital e trabalho sempre 
existiu. 

No início dos anos de 1980, 

Os novos desafios da organização sindical
Caberá aos sindicatos 

fortalecer e organizar as re-
presentações nas fábricas 
e investir na formação dos 
trabalhadores, para que eles 
tenham condições de eleger 
representantes para negociar 
com os patrões. 

As campanhas salariais 
também devem ser aperfei-
çoadas, com a elaboração de 
propostas que visam garantir 
direitos e mobilização maior 
ao lado da base sindical. 

No entanto, o grande de-
safio do movimento sindical 
neste momento é ampliar a 
base de sindicalizados e in-
vestir em formação política e 
econômica para conscientizar 
os trabalhadores sobre o que 
realmente está por trás dessa 
reforma. 

Temos que enxergar as 
dificuldades como desafios e 
revitalizar o movimento sin-
dical, fazendo com que o tra-
balhador perceba a importân-
cia do sindicato. Não dá para 
pensar em uma sociedade 
democrática sem sindicatos 
para fazer oposição à relação 
capital-trabalho. 

O objetivo do golpe está 
claro. Os sindicatos foram os 
mais atacados, porque são 
a única instituição capaz de 
limitar a ação dos emprega-
dores. Temos que revitalizar 
e fortalecer os sindicatos e 
contamos com a parceria dos 
trabalhadores químicos para 
virar esse jogo.

Diretoria colegiada

Os sindicatos foram 
os mais atacados, 

porque são a única 
instituição capaz de 
limitar a ação dos 

empregadores

11 anos da Lei 
Maria da Penha

O Instituto Maria da Penha 
lançou em 7 de agosto, dia que 
marca os 11 anos da Lei Ma-
ria da Penha (11.340/2006), o 
Relógio da Violência, que traz 
informações sobre os tipos de 
agressão que as mulheres ain-
da sofrem. 

Os números da violência 
assustam: a cada dois segun-
dos uma mulher é vítima de 
violência física ou verbal no 
Brasil; também a cada dois 
segundos uma mulher é asse-

diada na rua, no trabalho ou 
no transporte público; a cada 
23 segundos, é vítima de es-
pancamento ou tentativa de 
estrangulamento; de dois em 
dois minutos, uma mulher é 
morta por arma de fogo. 

A iniciativa visa infor-
mar as pessoas para que 
saibam caracterizar os di-
versos tipos de violência 
contra a mulher e, assim, 
denunciar as violações, am-
pliando o acesso à Lei.

 Edilson Rodrigues/Agência Senado

Foto: Reprodução

 Maria da Penha Maia Fernandes

filho, a gente tem de 
pensar grande, olhar 

sempre adiante do 
nosso tempo e tornar 
o impossível possível, 

entendeu?

então...
o que você quer ser 

quando crescer?
aposentado?!

onde foi que erramos?

onde? onde?

isso para você
vai ser 

impossível!

quer 
mesmo 
saber?

nós batemos 
panelas pelo 

impeachment da 
dilma, apoiamos 

as reformas 
trabalhista e 
previdenciária 

do temer...

aposentado!

ser um
empreendedor!

a lista 
é bem 

grande.
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Empresas ganham perdão de dívidas e 
trabalhador paga a conta

Arquivamento da denúncia contra 
Temer custou mais de R$ 4 bilhões
Para se safar das investigações de corrupção, o golpista Temer distribuiu cifras milionárias aos parlamentares

O 
presidente golpista Mi-
chel Temer conseguiu 
garantir o arquivamento 
da denúncia contra ele 

por corrupção passiva, em 2 de 
agosto, mantendo-se no cargo 
de presidente. Para impedir que 
o processo seguisse para o STF 
(Supremo Tribunal Federal), o 
governo manteve uma intensa 
agenda de negociações com de-
putados e garantiu uma vitória 
espremida na Câmara.

Por negociações enten-
de-se distribuição de verbas 
e perdão de dívidas. Temer, 
o primeiro presidente brasi-
leiro ao ser denunciado por 
crime comum durante o exer-
cício do mandato, empenhou 
mais de R$ 4,1 bilhões para o 
pagamento de emendas par-
lamentares no último perío-
do. Só em julho, às vésperas 
da votação, foram distribuí-
dos R$ 2,1 bilhões. Além das 
emendas parlamentares, a 
oposição acusa o governo de 
liberar verbas extraorçamen-

tárias sem definição de uso.  
De acordo com Florisval-

do Fier, presidente do PT do 
Paraná, ex-deputado federal 
e ex-vice-presidente do Par-
lamento do Mercosul (Merca-
do Comum do Sul), as emen-
das sempre foram utilizadas 
como moeda de troca, mas 
Temer ultrapassou qualquer 
limite. “Ele não está preocu-
pado com responsabilidade 

Pesquisa mostra que Temer já é 
considerado o pior presidente da 
história do Brasil 

fiscal, pois ele já cometeu 
todo tipo de crime e tem 
maioria [no Congresso], está 
pagando primeiro as emen-
das de parlamentares da sua 
base e provavelmente não pa-
gará as dos demais”, disse. Na 
opinião de Fier, Temer pode ir 
até onde quiser. “O Brasil não 
tem Poder Judiciário. No País 
não há instituição funcionan-
do como instituição. Ele criou 

uma maioria que faz essa 
mercantilização no Congres-
so Nacional”, denuncia.

A votação foi espremida, 
mas garantiu o arquivamento 
do processo de Temer. Foram 
263 votos pelo arquivamen-
to, 227 pela continuidade das 
investigações, 2 abstenções e 
19 ausências.  

Antes do início das vota-
ções, os partidos orientaram 

suas bases a votar. Os parti-
dos que orientaram em favor 
da investigação foram: PT, 
PDT, PCdoB, Psol, Rede, PSB, 
PMB, PHS, além, curiosamen-
te, do PSDB, já que o autor do 
relatório contra o presidente 
é um tucano. Os que defende-
ram o arquivamento do pro-
cesso de investigação foram: 
PMDB, DEM, SD, PSD, PR, PSC, 
PEN, PP, Podemos e PTdoB.

O presidente Temer é o 
pior da história para 95% dos 
brasileiros, de acordo com Pes-
quisa Vox Populi. A pesquisa 
também revela que se o man-
dato do presidente for cassa-
do, 88% querem eleição direta 
já e apenas 5% querem eleição 
indireta; 7% não souberam ou 
não quiseram responder.  

A mesma pesquisa mostra 
que o ex-presidente Lula lidera 
as intenções de voto para a pre-
sidência da República no segun-
do turno, em 2018, nos quatro 
cenários pesquisados. Contra 
Jair Bolsonaro (PEN-RJ) ou João 
Doria (PSDB-SP), Lula alcança 
53% das intenções de voto. Se 
os candidatos forem Geraldo 

Alckmin (PSDB-SP) ou Marina 
Silva (Rede-AC), Lula bate am-
bos com 52% dos votos. 

Nesses cenários imagina-
dos pela pesquisa, Bolsonaro 
teria 17% dos votos, já Alck-
min, Doria e Marina alcan-
çariam, no máximo, 15% do 
total de votos, cada um.

Lula é o melhor presidente 
que o Brasil já teve para 55% 
dos brasileiros.

O mesmo governo que 
cortou inúmeros direitos tra-
balhistas e está propondo o 
desmonte da previdência so-
cial, sob a alegação de que o 
sistema é deficitário, ignora 
os R$ 426 bilhões que não são 
repassados por grandes em-
presas para o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social). 
O valor da dívida equivale a 
três vezes o chamado déficit 
da previdência em 2016. 

Na lista dos devedores es-
tão JBS, Itaú, Bradesco, Cai-
xa Econômica Federal, Rede 
Globo, dentre outros, sendo 
que 3% das companhias res-
pondem por mais de 63% da 
dívida previdenciária. A Pro-
curadoria da Fazenda estudou 
e classificou as 32.224 empre-

sas que mais devem e 
constatou que apenas 
18% são extintas, 
82% são ativas. De 
acordo com o pre-
sidente do Sinpro-
faz (Sindicato 
Nacional dos Pro-
curadores da Fa-
zenda Nacional), 
Achilles Frias, o 
governo fala em 
déficit da previdência, mas 
não leva em conta a inadim-
plência e o não repasse das 
contribuições previdenciárias. 

Recentemente, o governo 
Temer garantiu o perdão da 
dívida de aproximadamente 
R$ 30 milhões do Bradesco, 
Itaú e Santander. A medida foi 
criticada pela Contraf (Confe-

deração Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financei-
ro). “O governo coloca a culpa 
nos trabalhadores, mas esse 
montante perdoado ajudaria 
a pagar, inclusive, o alegado 
déficit da previdência”, afir-
ma o presidente da Contraf, 
Roberto von der Osten.

Lula Marques/AGPTWilson Dias/Agência Brasil
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O patrão nunca 
esteve tão à vontade 
como neste governo
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Químicos preparam
CAMPANHA SALARIAL

Com data-base em 1º de 
novembro, o setor químico 
começa a organizar a Cam-
panha Salarial 2017. No dia 
31 de agosto, a Fetquim (Fe-
deração dos Trabalhadores 
do Ramo Químico) realiza um 
seminário de preparação para 
as negociações, que neste 
ano acontecem numa conjun-
tura totalmente adversa. 

Com a Lei 13.467/2017 (Lei 
da Reforma Trabalhista) apro-

vada, mudanças importantes 
começam a valer em novem-
bro, mês em que ocorrem as 
negociações com a bancada 
patronal. “Nosso objetivo é 
minimizar os estragos pro-
movidos pelo governo Temer, 
organizar a representação 
nos locais de trabalho e ga-
rantir direitos”, explica Os-
valdo Bezerra, coordenador 
geral do Sindicato. 

Antes do seminário da 

Fetquim, a diretoria do Sin-
dicato se reúne com os tra-
balhadores para montar uma 
pré-pauta de reivindicações, 
a ser debatida com os outros 
sindicatos, que negociam 
conjuntamente.    

Mais de 1,8 milhão de 
trabalhadores têm data-base 
no segundo semestre, dentre 
eles, metalúrgicos, bancários, 
comerciários, químicos e pe-
troleiros.

Colônias reabrem 
em setembro

As colônias de Caragua-
tatuba e Solemar e o Clube 
de Campo, que estavam fe-
chados para obras de ma-
nutenção, retomam suas 

atividades a partir de 1º 
de setembro, com valores 
reajustados. Confira a nova 
tabela de preços no site 
www.quimicosp.org.br.

Rádio Químicos está no ar
O Sindicato agora tem uma 

rádio própria, a Rádio Quími-
cos SP, com uma seleção de 
músicas de qualidade e notí-
cias sobre a categoria, política 
e economia. A Rádio Químicos 

SP está disponível para celula-
res IOS e Android. Para acessá-
-la, baixe o aplicativo pelo site 
https://goo.gl/nk6D5I (IOS) ou 
pelo site  https://goo.gl/VHo43f 
(Android).

X COPA SINDQUIM JÁ COMEÇOU
A X Copa Sindquim de Futebol Society come-

çou oficialmente no domingo, 23 de 
julho. O campeonato deste 
ano reúne 40 times e mais 

de 600 jogadores. “Nossa 
copa já é um evento tra-
dicional e muito espera-

do pela categoria, é uma oportunidade de lazer 
e promove integração entre os trabalhadores”, 
diz Lutembergue Nunes Ferreguete, o Nunes, 
secretário de Cultura da entidade.   

Os jogos acontecem todos os domingos, a par-
tir das 8h, na Playball Pompeia (Rua Nicolas Boer, 
66). O encerramento será no dia 3 de setembro.

Fotos: Eduardo Oliveira

 Atendimentos estão 
centralizados na sede

O Sindicato informa que 
desde o dia 1º de agosto o 
atendimento aos associados 
é realizado exclusivamente 
na sede da entidade (Rua Ta-
mandaré, 348 – Liberdade).

Infelizmente, as mudan-
ças na legislação trabalhista e 
o fim do imposto sindical afe-
tam diretamente a receita da 
entidade, que precisa passar 
por uma reestruturação finan-
ceira para continuar fazendo 
um bom trabalho ao lado da 
categoria. 

Com a centralização dos 
atendimentos, o Sindicato 
conseguirá manter serviços de 
qualidade com custos de ma-
nutenção reduzidos e, como 
parte da nova estratégia, inves-
tirá ainda mais em ações nas 
fábricas para que a diretoria do 
Sindicato se aproxime cada vez 
mais dos trabalhadores.

Para mais informações, 
acesse o site www.quimicosp.
org.br, a página no Facebook 
sindicatoquimicosp ou ligue 
para       (11) 3209-3811.


