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SE BOTAR PARA
O PAÍS VAI

VOTAR,
PARARMovimentos sindicais mantêm 

mobilização e reafirmam que se o 
governo colocar em votação a reforma 
da previdência, o Brasil vai parar 

Dino Santos

RECESSO DE FIM DE ANO
O Sindicato estará fechado para o recesso de fim 
de ano a partir do dia 21 de dezembro (quinta-
feira). As atividades serão retomadas no dia 8 
de janeiro (segunda-feira).
O plantão jurídico com os advogados 
retornará com o atendimento presencial no 
dia 10 de janeiro (quarta-feira). 

O Clube de Campo estará fechado nos dias 24, 25, 
30 e 31 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro 
de 2018. Após as festividades de fim de ano, 
as atividades voltam ao normal. Lembrando 

que para o acesso ao clube é imprescindível 
que todos os usuários (sócios e convidados) 

apresentem um documento com foto.
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Acordo dos químicos é uma vitória sobre a reforma trabalhista
A renovação da Conven-

ção Coletiva do setor químico, 
que, aliás, é uma das melho-
res do País, foi assinada em 7 
de novembro, com isso, barra 
os retrocessos impostos pela 
reforma trabalhista promovi-
da pelo governo Temer. Essa 
é uma grande vitória para a 
nossa categoria!

No entanto, não foi fácil 
chegar a esse resultado. Na 
primeira rodada de negocia-
ções, os patrões estavam com 
uma lista de mais de 15 itens 
que queriam alterar para 
pior, já pautados pela nova 
lei, que entrou em vigor em 
11 de novembro.

Depois de muita negocia-
ção e mobilização, numa se-
gunda rodada, realizada em 
27 de outubro, os químicos 
conseguiram garantir a reno-
vação integral da Convenção 

Coletiva por mais um ano e um 
reajuste que garante a reposi-
ção da inflação, de acordo com 
o INPC/IBGE (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística), em todos os 
salários e na PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados).

Também ficou definida a 
instauração de uma comissão 
bipartite (patrões e trabalha-
dores) para, ao longo de 2018, 
discutir os impactos das mu-
danças previstas com a entra-
da em vigor da nova legisla-
ção trabalhista.

A avaliação é a de que ven-
cemos essa primeira etapa do 
processo de negociação e fo-
mos precursores. Fomos a pri-
meira grande categoria a fe-
char um acordo que garante 
todos os direitos, às vésperas 
da nova lei.   

Como diz o texto da refor-
ma, “o negociado irá se sobre-
por ao legislado”, e os quími-
cos foram a primeira grande 
categoria a fechar um acordo 

que fortalece as negociações e 
garante direitos. Também ga-
rante que os empregos da ca-
tegoria não serão precarizados. 

Essa negociação, que é 
unificada, beneficia mais de 
180 mil trabalhadores no 
Estado de São Paulo, sendo 

nós, 
trabalhadores,
somos milhões 

e, juntos, 
somos muito 
mais fortes!

desejamos a toda 
categoria um feliz 

natal e um ano-novo 
repleto de conquistas 
por uma vida melhor!

os poderosos
são poucos!

cerca de 80 mil na nossa 
base territorial. 

Temos muitas mulhe-
res na categoria, prin-
cipalmente no setor de 
cosméticos, e a situação 
das gestantes era uma 
preocupação, mas nossa 
convenção determina que 
a empresa deve propiciar 
ambiente e condições de 
trabalho adequados às 
mulheres nessa condição. 
Portanto, nas fábricas da 
nossa base não teremos 
gestantes trabalhando 
em local insalubre, como 
permite a nova legislação.

Além da garantia de 
todos os nossos direitos, 
conseguimos repor a in-
flação do período e re-
compor as perdas que os 
salários tiveram ao longo 
do ano. Desde 2002, pri-

meiro governo Lula, vínha-
mos conquistando a inflação 
e mais um percentual de au-
mento real. Isso nos garantiu 
um fôlego. Nos últimos anos 
acumulamos 21,6% de ganho 
real (acima da inflação) e con-
quistamos muitos direitos.

Infelizmente o quadro 
mudou um pouco: este go-
verno que está aí não é um 
governo voltado para os tra-
balhadores e é claro que isso 
também mudou as relações 
entre patrões e empregados.

Ainda assim, temos muito 
que comemorar. Garantimos 
os nossos direitos e temos um 
ano para reforçar nossa atua-
ção nas bases. É importante 
observar que a força do Sindi-
cato depende da união e da sin-
dicalização dos trabalhadores.

Diretoria Colegiada

quer saber?
eu tô com o saco 

cheio de tudo isso!

... agora, com a reforma da 
previdência, ele quer que a 

gente trabalhe até morrer e 
não consiga se aposentar.

o temer destruiu 
todas as nossas 
conquistas dos 

últimos 70 anos com 
essa maldita reforma 

trabalhista...

o trabalhador 
não acredita em

papai noel e
vai lutar pelos 

direitos!

se, com tudo isso, o temer pensa que 
vamos ficar quietos e vai estragar o 
nosso natal, está muito enganado.

Fomos a primeira 
grande categoria a 
fechar um acordo 

que garante todos os 
direitos, às vésperas 

da nova lei
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Amianto

História e cidadania na pauta do encontro racial
O encontro racial anual dos 

químicos foi uma verdadeira 
aula de história e cidadania, 
realizado nos dias 18 e 19 de 
novembro, na Fazenda Santa 
Clara, em Santa Rita de Jacu-
tinga, em Minas Gerais, uma 
antiga fazenda escravocrata.

A fazenda, que cultivava 
café, chegou a ter mais de 2 mil 
escravos e tem 6 mil metros 
quadrados de área construída 
e preservada. Durante a imer-
são, os participantes puderam 
conhecer toda a propriedade e 
saber como era a vida na casa-
-grande e na senzala. 

O Secretário de Formação 
do Sindicato, Geraldo Guima-
rães, lembrou a importância de 
o sindicato discutir a questão 
racial. “Sabemos que os negros 
são sempre os mais explorados 
e também serão os mais atingi-
dos pela reforma trabalhista e a 
reforma previdenciária”, disse. 

Os números do Dieese (De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos) mostram que a taxa 
de desemprego é maior entre 
os negros. De 2015 para 2016 
a taxa de desemprego entre 
os negros aumentou de 14,9% 
para 19,5%, enquanto que en-
tre os não negros avançou de 
12% para 15,2%. A pesquisa 
mostra, ainda, que os negros 

recebem, em média, 67,8% do 
rendimento dos não negros.

Na indústria química, es-
pecificamente na base do 
nosso Sindicato, 25,2% dos 
trabalhadores são negros e 
recebem, em média, 46,5%, 
do rendimento dos não ne-
gros. Para mais informações 
sobre o encontro racial e a 
pesquisa do Dieese, acesse o 
site www.quimicosp.org.br.

CONFIRA
REAJUSTE SALARIAL
INPC integral (1,83%) até o teto

PISO SALARIAL
Até 49 trabalhadores o salário passou de R$ 1.469,53 para R$ 1.496,42
Acima de 50 trabalhadores o salário  passou de  R$ 1.506,40  para  R$ 1.535 

PLR MÍNIMA
Até 49 trabalhadores a PLR mínima passou de R$ 930 para R$ 947,02
Acima 50 trabalhadores a PLR passou de  R$ 1.030,00 para R$ 1.048,85

TETO PARA REAJUSTE
O teto salarial passou de R$ 7.929,13 para R$ 8.200, ficando 3,42% maior
Portanto, até R$ 8.200 o reajuste é de 1,83%. Acima desse valor o reajuste é fixo de R$ 150,06

MANUTENÇÃO DA ATUAL CONVENÇÃO COLETIVA POR 12 MESES

INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARA DISCUTIR IMPACTOS DA NOVA 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Direitos garantidos são
maior vitória dos químicos

Os trabalha-
dores do setor 
químico garan-
tiram a reposi-
ção integral da 
inflação (1,83%) 
e a renovação 
da Convenção 
Coletiva, com 
todos os direi-
tos, apesar de a nova legis-
lação trabalhista ter entrado 
em vigor em 11 de novembro. 

A Convenção também ga-
rante o compromisso de instau-
ração de uma comissão bipar-
tite (patrões e trabalhadores) 
para, ao longo de 2018, discutir 
os impactos das mudanças pre-
vistas com a entrada em vigor 
da nova legislação trabalhista.

Na avaliação do Sindicato, 
o acordo foi positivo e pioneiro 

nas negociações do segundo 
semestre. “A formação dessa 
comissão é fundamental para 
discutir as mudanças e mostra 
maturidade nas negociações”, 
avalia Osvaldo Bezerra, coor-
denador geral do Sindicato. 

Os salários referentes a 1º 
de novembro e o 13º devem 
vir reajustados. Em caso de 
dúvidas ou irregularidades, 
consulte o Sindicato pelo te-
lefone 3209-3811.

Dino Santos

Marcha reforça luta contra o racismo
A 14ª Marcha da Consciência 

Negra, realizada em 20 de no-
vembro, em São Paulo, teve que 
driblar a ação do prefeito João 
Doria (PSDB), que tentou impe-
dir a saída do carro de som do 
vão livre do Masp (Museu de 
Arte de São Paulo). Mesmo sob 
a ameaça de multa, os manifes-
tantes partiram em caminhada 
até o Teatro Municipal.    

Uma delegação de dirigen-
tes e trabalhadores químicos 
participou do ato, que refor-
çou a luta contra o racismo e 
o genocídio e reivindicou um 
projeto político direcionado 

para os negros. De acordo 
com os organizadores, mais 
de 15 mil pessoas partici-
param do ato, que também 
lembrou o impacto do golpe 
sobre a população negra, a 
maior prejudicada pela re-
forma trabalhista, que retira 
inúmeros direitos.

Mulheres químicas na 
luta contra a violência

No dia 25 de novembro 
um grupo de mulheres da 
categoria participou da cami-
nhada do Dia Latino-Ameri-
cano de não Violência contra 
a Mulher. Em todo o mundo, 
as mulheres se manifestaram 
nesse dia para reivindicar o 
direito de viver sem violência. 
Segundo a ONU (Organização 
das Nações Unidas), 70% das 
mulheres do planeta já sofreram 
ou sofrerão algum tipo de violên-

cia em pelo menos um momento 
de suas vidas, independente-
mente de nacionalidade, cultura, 
religião ou condição social.

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) decidiu em 29 de no-
vembro, por 7 votos a 3, proi-
bir em todo o País o uso do 
amianto crisotila na fabrica-
ção de telhas e caixas d’água. 
A luta pelo banimento do 

amianto na indústria é uma 
bandeira do nosso Sindicato 
desde os anos 1990. Em 2010 
o Sindicato lançou a cartilha 
Câncer no Trabalho, alertando 
sobre o uso do produto, que é 
cancerígeno.

é banido da indústria

*TODOS OS TRABALHADORES ASSOCIADOS DO SINDICATO – QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS – RECEBERÃO NOS PRÓXIMOS DIAS, PELO CORREIO, UM CALENDÁRIO 
DO ANO DE 2018. OS TRABALHADORES ASSOCIADOS DO SETOR QUÍMICO RECEBERÃO TAMBÉM A CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA 2017/2018.

Eduardo Oliveira

Reprodução
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Mobilização reafirma:

Votação da reforma da previdência é adiada, mas CUT mantém mobilização e promete parar o Brasil   

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM), anun-
ciou que a reforma da previ-
dência volta para a pauta de 
votação na próxima semana. 
O governo desistiu de votar o 
tema no dia 6 de dezembro, 
como estava previsto inicial-
mente.  O recuo foi estraté-
gico, uma vez que o governo 
sabia que não teria o núme-
ro de votos necessários para 
aprovar a reforma.

Com isso, os movimentos 
sociais adiaram a greve que 
estava marcada para o dia 5, 
mas mantiveram a mobili-
zação em todo o País, reafir-
mando: “se botar para votar, 
o País vai parar”.

No dia 5 foram realizadas 
paralisações e manifestações 
em várias capitais e cidades 
de todo o Brasil contra a PEC 
287, que trata das mudanças 
de regras que vão restringir a 
concessão do benefício e até 
acabar com o acesso à apo-
sentadoria de milhões de tra-

balhadores.
O recado 

aos deputa-
dos foi dado: 
“quem votar, 
não volta”, 
numa referên-
cia às eleições 
de 2018, ano 
em que mui-
tos tentarão 
se reeleger.

Em São Pau-
lo, além dos 
atos que cada 
categoria de trabalhador promo-
veu em suas bases, uma grande 
concentração ocorreu na Aveni-
da Paulista, no fim da tarde.

Mais derrotas
O adiamento da votação 

não foi a única derrota do go-
verno. A Justiça suspendeu a 
propaganda sobre a reforma 
da previdência, por conside-
rar o conteúdo manipulador.   

A propaganda oficial do 
governo trazia a mensagem 

de que os privilégios iriam 
acabar. Porém, a proposta de 
reforma não altera em nada 
as aposentadorias de milita-
res, políticos, juízes e magis-
trados. Ataca apenas os di-
reitos da classe trabalhadora 
da iniciativa privada e dos 
funcionários públicos, como 
os professores, que terão de 
trabalhar muito mais para 
conseguir se aposentar.  

O coordenador geral do 
Sindicato, Osvaldo Bezerra, 

diz que os ata-
ques deste go-
verno não têm 
fim. “Temer 
acabou com a 
CLT (Consoli-
dação das Leis 
do Trabalho), 
reduziu inú-
meros direi-
tos e liberou 
a terceiriza-
ção. Com isso, 
já dificultou 
muito a pos-

sibilidade de o trabalhador 
contribuir o tempo necessá-
rio para se aposentar. Se a re-
forma da previdência passar, 
os trabalhadores vão morrer 
sem conseguir se aposentar”, 
alerta Bezerra. 

O sindicalista lembra ain-
da que as aposentadorias da 
classe trabalhadora, em sua 
maioria, giram em torno de 
um salário mínimo, enquan-
to que as aposentadorias de 
militares, políticos,  juízes e 

magistrados são integrais, 
eles recebem o salário da ati-
va, que ultrapassa a cifra de 
R$ 20 mil. “São esses salários 
que oneram a previdência, 
mas as regras continuam as 
mesmas para essa elite privi-
legiada”, desabafa.  

O próprio Temer é aposen-
tado desde os 55 anos e rece-
be mais de R$ 30 mil por mês 
de aposentadoria do Ministé-
rio Público de São Paulo. 

De acordo com o sindica-
lista, o fato de a votação ter 
sido adiada não significa que 
ganhamos a batalha. “Ganha-
mos um primeiro round dessa 
luta, mas não vencemos ain-
da. Este governo está aí para 
acabar com a classe trabalha-
dora, e a única saída para re-
verter esse processo é a união 
e a mobilização”, desabafa.  

A palavra de ordem da 
CUT (Central Única dos Tra-
balhadores) e das demais 
centrais sindicais é “se botar 
para votar, o País vai parar”.

Sorteio de vagas para o feriado de Carnaval
O sor-

teio de 
v a g a s 
para o fe-
riado de 

Carnaval (13 de fevereiro), 
para as colônias de Caragua-
tatuba e Solemar e para o Clu-

be de Campo de Arujá, será rea-
lizado no dia 21 de janeiro de 
2018, às 10h, no Sindicato (Rua 
Tamandaré, 348 – Liberdade).

Para participar, os sócios in-
teressados devem retirar uma 
senha, de 8 a 19 de janeiro, no 
Sindicato ou por telefone. 

No dia do sorteio, o sócio 
deve comparecer à sede do 
Sindicato com a senha, o RG, 
ou outro documento com foto, 
e a carteirinha de associado. 
Caso não possa comparecer no 
dia, ele poderá ser representa-
do por outra pessoa, que deve 

estar com os documentos do 
associado. É importante lem-
brar que cada pessoa pode 
representar apenas um sócio.

O portão será fechado às 10h 
para o início do sorteio, e o ho-
rário será rigorosamente respei-
tado. O Sindicato está aceitando 

cartão de débito para o paga-
mento das reservas.

Para os outros períodos 
do ano, as reservas do Clube 
de Campo e das colônias po-
dem ser feitas diretamente 
no Sindicato, com antece-
dência mínima de 30 dias.

“SE BOTAR PARA VOTAR,
O PAÍS VAI PARAR”

Dino Santos



Dezembro de 2017 – nº 505

Responsável: Diretoria Colegiada
Secretaria de Tecnologia da Comunicação
Diretor: João Carlos de Rosis

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

encarte
especial
Natal

Ataques e mais ataques 
contra os direitos do povo

P
elo segundo ano consecu-
tivo, desde que o golpista 
Temer assumiu o poder, 
as manchetes do Sindiluta 
mostram que a vida piorou 

muito para o trabalhador. Em 
2016 Temer cortou programas so-
ciais importantes e investimentos 
em saúde e educação. Em 2017 co-
meçaram os ataques mais diretos 
à classe trabalhadora. 

A CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) teve mais de 117 
itens alterados para pior, e o go-
verno tenta a todo custo aprovar 
a reforma da previdência, que 

inviabilizará completamente as 
aposentadorias no País. 

Temos clareza de que este go-
verno trabalha alinhado com os 
empresários e de que a classe tra-
balhadora não é sua prioridade. 

As mobilizações e o descon-
tentamento cresceram em todo o 
País. A reprovação ao governo Te-
mer ultrapassa 90%, mas, a cus-
ta de compra de votos e troca de 
favores, ele se mantém no poder. 

As capas abaixo mostram o cli-
ma de descontentamento: mobili-
zações, greves e protestos fizeram 
parte do nosso dia a dia em 2017.   
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As próximas 365 páginas dessa história dependem de nós.
Que não nos falte garra para lutar e união para vencer!

Desejamos a todos os trabalhadores um 2018 com mais emprego, salário e espeito aos nossos direitos.

Boas Festas e Feliz Ano-Novo!

SE VOCÊ QUER MUDANÇA,

C
om Temer os retrocessos têm sido grandes: muitos direitos cortados, democracia aba-
lada e o poder dos sindicatos minado.  O interesse é claro: governar para os patrões e 
liquidar qualquer tentativa de reação da classe trabalhadora,  mas não podemos nos 

acovardar. A mudança depende de nós!
A união da categoria e o fortalecimento do Sindicato são fundamentais neste momento. 

FAÇA A SUA PARTE!


	Sindiluta_505_Site
	Encarte Sindiluta 505_Site

