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Trabalhadores da categoria
desconto da

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Em assembleia lotada, químicos e 
farmacêuticos referendam a importância 
do Sindicato dos Químicos de São Paulo e 
aprovam o desconto da contribuição sindical

PAUTA DO SETOR FARMACÊUTICO É

APROVADA
Reposição da inflação 
com ganho real e 
fortalecimento da 
Convenção Coletiva 
são as principais 
reivindicações de 
2018. “Temos uma das 
melhores convenções 
do País e muitos 
direitos garantidos, 
graças a esse Sindicato 
e à sua longa história 
de lutas e conquistas”, 
afirma o diretor 
Deusdete José das 
Virgens. 
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Intervenção militar no Rio de 
Janeiro, o que significa isso?

Alegando preocupação 
com a segurança pública, o 
governo Temer decreta inter-
venção militar no Rio de Ja-
neiro até dezembro de 2018. 
Coincidência ou não, a me-
dida foi tomada logo após o 
Carnaval, quando o governo 
foi alvo de protestos por par-
te de escolas de samba, blo-
cos e também de foliões.  

As reformas implementa-
das por Temer, como a Emen-
da Constitucional 95 – que 
congela por 20 anos os inves-
timentos sociais –, a reforma 
trabalhista e a tentativa in-
cessante de aprovar a refor-
ma da Previdência, mostram 
claramente os objetivos do 
atual governo, que, com toda 
certeza, não são atender a 
classe trabalhadora. 

Por outro lado, o governo 
implementa programas de 
isenção fiscal e perdão de dí-
vidas de estados, municípios 

e empresas – isenções 
que devem diminuir a 
arrecadação federal em 
mais de R$ 300 bilhões 
até 2020.   

O resultado dessa 
política neoliberal é 
uma taxa de desempre-
go altíssima, estagna-
ção econômica e caos 
nas contas públicas. 

Também é preciso 
lembrar que o gover-
no Temer não foi eleito 
pelo povo, conseguiu 
chegar ao poder de 
maneira escusa e não 
decola. Também é con-
siderado o presidente 
com maior rejeição 
mundial. 

A última pesquisa Data-
folha, divulgada no fim do 
ano passado, indica que 73% 
dos brasileiros consideram o 
governo ruim ou péssimo. A 
Folha de S.Paulo, responsável 

pela divulgação da pesquisa, 
ressalta que Temer se tornou 
o presidente mais rejeitado 
pelos brasileiros desde o fim 
da ditadura militar. 

Para piorar o cenário, Te-

mer queria de todo jei-
to aprovar a reforma da 
Previdência logo após o 
Carnaval, porém, não 
conseguiu os votos 
necessários para isso. 
Afinal, estamos em ano 
eleitoral, os deputados 
sabem que a medida é 
impopular e temem se 
queimar com o eleitor.    

A intervenção mi-
litar no Rio de Janeiro 
estagnou a tramitação 
e votação de mais de 
190 PECs (Propostas 
de Emenda Constitu-
cional) no Congresso, 
dentre elas a reforma 
da Previdência. Com 
isso, o governo conse-

gue sair pela tangente e não 
precisa admitir publicamente 
a falta de votos para aprovar 
a reforma.  

Entretanto, isso não é 
tudo. O Rio de Janeiro é um 

estado importante dentro da 
política nacional, e a inter-
venção pode ser um passo 
inicial para a ruptura da de-
mocracia e o controle de todo 
o País.   

Temer entregou para as 
Forças Armadas uma tarefa 
que é da Polícia Civil. Colocar 
as Forças Armadas na rua para 
garantir a segurança significa 
dizer que a ronda das escolas, 
dos bairros e das favelas será 
feita por militares.  

Designados para garantir 
a “segurança” e a “ordem” 
nas ruas, eles têm o poder de 
revistar, prender e barrar ma-
nifestações públicas. Se enten-
derem que uma manifestação, 
passeata ou greve coloca em 
risco a segurança, eles podem 
colocar a tropa na rua e pren-
der todos os participantes. Pa-
rece que já vimos esse filme!

Diretoria Colegiada

Fotos: Tomaz Silva/Agência Brasil

MULHERES DEBATEM REFORMAS
O Sindicato promove o debate “Como as reformas afetam a vida 

e os direitos das mulheres”, no dia 25 de março, domingo, a partir 
das 9h, na sua sede – Rua Tamandaré, 348. Para participar é preciso 

se inscrever pelo telefone (11) 3209-3811, ramal 254, com Helanne. ACESSE O NOSSO SITE:

www.quimicosp.org.br

Um mundo de 
informações 

no site do SEU 
sindicato:

vamos 
negociar
a pauta?

mas... comigo
é tudo

dentro da lei!

FARMACÊUTICOS
EM CAMPANHA 

SALARIAL
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Químicos e farmacêuticos aprovam 
desconto da contribuição sindical

Os trabalhadores do setor 
químico e farmacêutico apro-
varam o desconto da contri-
buição sindical, em assem-
bleia lotada, realizada em 23 
de fevereiro, no Sindicato. 

A assembleia seguiu todos 
os ritos legais necessários – 
edital de convocação em jor-
nal da categoria, de grande 
circulação e divulgação na 
base, e no site do Sindicato – 
para garantir a lisura do pro-
cesso. 

Durante a assembleia os 
dirigentes do Sindicato de-
monstraram aos trabalhado-
res a importância do Sindi-
cato na luta para preservar 
e garantir os direitos já con-
quistados e que é impossível 
manter o trabalho sindical 
sem dinheiro. “Departamento 
jurídico, médico do trabalho, 
equipe, colônia de férias, tudo 
isso tem um custo”, explicou 

Adir Teixeira, secretário de 
Organização do Sindicato. 

O verdadeiro objetivo do 
governo Temer é acabar de 
vez com a luta dos trabalha-
dores e, por isso, ele aprovou 
a toque de caixa a reforma tra-
balhista, que, além de liquidar 
com importantes direitos dos 
trabalhadores, também altera 
as regras de recolhimento da 
contribuição sindical. 

Porém, essa lei foi aprova-
da às pressas, e a mudança no 
recolhimento da contribuição 
sindical é inconstitucional. 
“A contribuição sindical tem 
natureza de tributo, portan-
to, somente uma lei comple-
mentar à Constituição pode-
ria alterar suas regras, e não 
uma lei ordinária, como a da 
reforma trabalhista, além de 
outras irregularidades jurí-
dicas”, explica a assessora 
jurídica do Sindicato, Elaine 

PARA ONDE VAI O DINHEIRO DO IMPOSTO? 

Assembleia lotada referenda o desconto da contribuição sindical

NOSSAS 
CONQUISTAS

Convenções coletivas (químicos e farmacêuticos) com 
mais de 80 cláusulas que garantem direitos importantes 
aos trabalhadores. 
Piso salarial e PLR (Participação nos Lucros e Resultados).
Auxílio-creche, auxilio-funeral e adicional noturno ga-
rantidos.
Licença-maternidade de 180 dias e auxílio-medica-
mentos para os trabalhadores do setor farmacêutico.
Colônias de férias em Solemar, Caraguatatuba e Clube 
de Campo.

O dinheiro da 
contribuição sindi-
cal não é repassa-
do integralmente 
aos sindicatos. 
Do total arreca-
dado, 5% vão 
para as confede-

rações, 15% vão 
para as federações, 
10% para as cen-

D’Avila Coelho.
De acordo com a advoga-

da, o Sindicato está tomando 
as medidas judiciais cabíveis 
para se proteger e garantir 
o recolhimento. Elaine alerta 
ainda que, da forma como a 
lei foi aprovada, as empresas 
que não efetuarem o recolhi-

mento podem ter problemas 
futuros.

Prevalece a Constituição
Durante a cerimônia de 

posse da direção do TST (Tri-
bunal Superior do Trabalho), 
o presidente Temer foi criti-
cado pela aprovação da nova 

lei trabalhista – Lei 13.467. 
O novo presidente da Corte, 
João Batista Brito Pereira, dis-
se que a lei será cumprida, 
mas acrescentou que cabe ao 
Judiciário aplicá-la. “Quando 
a lei estiver em conflito com 
a Constituição, prevalece a 
Constituição.”

trais sindicais, 10% para o 
FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) e 60% vão 
para os sindicatos.  

O percentual do FAT 
serve para subsidiar po-
líticas como o seguro-de-
semprego. Portanto, a lei 
não pode extinguir esse 
recurso sem outro que o 
substitua.

Eduardo Oliveira
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FARMACÊUTICOS APROVAM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
Reajuste de 5%, piso sa-

larial de R$ 1.711, PLR (Par-
ticipação nos Lucros e Resul-
tados) relativa a dois pisos 
salariais (R$ 3.422) e cesta 
básica de R$ 360 são os prin-
cipais pontos da pauta de 
reivindicações do setor far-
macêutico, aprovada em as-
sembleia realizada no dia 3 
de março, no Sindicato.

A inflação acumulada nos 
12 meses referentes à data-ba-
se dos farmacêuticos (de abril 
a março) está estimada em 
1,99%, segundo o INPC/IBGE 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística), 
portanto, o índice pleiteado pe-
los farmacêuticos garante um 
ganho real de cerca de 3%.    

As negociações deste ano 
envolvem apenas as cláusu-
las econômicas, uma vez que 
as sociais foram renovadas 
por dois anos, na campanha 
do ano passado.

A luta pela garantia dos di-
reitos e pela manutenção das 
homologações no Sindicato 
também fará parte desta cam-
panha. “A reforma trabalhista 
é brutal contra nós, trabalha-
dores, a única saída é fortale-
cer a nossa Convenção Coleti-

va e isso se faz pelo Sindicato”, 
explica o diretor Deusdete José 
das Virgens, que também in-
tegra a executiva da Fetquim 
(Federação dos Trabalhadores 
do Ramo Químico).

De acordo com o dirigen-
te, se as homologações dei-
xarem de ser realizadas nos 
sindicatos, os trabalhadores 
ficarão completamente des-
protegidos. “O Sindicato tem 
uma equipe de advogados 
que confere os documentos 
e as contas das empresas. O 
trabalhador que não homolo-
ga no Sindicato perde isso”, 
diz.

A pauta de reivindicações 
foi entregue aos patrões em 7 
de março. Acompanhe nos pró-
ximos dias informações atuali-

zadas da Campanha Salarial 
2018 pelo site do Sindicato 
www.quimicosp.org.br e pelo 
Facebook sindicatoquimicosp.

Eduardo Oliveira
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Reforma da Previdência é adiada 
e trabalhadores comemoram
Sem votos suficientes no Congresso, graças à mobilização popular, Temer apela para intervenção militar e paralisa votação

A reforma da Previdência 
saiu da pauta do Congresso, 
pelo menos momentaneamen-
te, graças à mobilização dos 
brasileiros. Sem votos suficien-
tes para aprová-la no Congres-
so Nacional, o presidente Te-
mer apelou para a intervenção 
militar no Rio de Janeiro, que 
paralisa qualquer votação.

A pressão popular foi in-
tensa junto aos parlamenta-
res e, como estamos em ano 
eleitoral, eles não querem cor-
rer o risco de perder votos. No 
dia 19 de fevereiro, data em 
que seria realizada a votação, 
a CUT (Central Única dos Tra-
balhadores) chamou paralisa-
ções e atos por todo o País.  

Em São Paulo, nosso Sindica-
to organizou uma manifestação 
na Avenida Nações Unidas, em 
Santo Amaro, região que con-
centra muitas empresas quími-
cas. Centenas de trabalhadores 
participaram da caminhada, 
que parou o trânsito da região.

No fim do dia os químicos 
engrossaram a manifestação 
que a CUT chamou para a 
Avenida Paulista. Mais de 20 
mil pessoas participaram.

O clima era um misto de 
comemoração com apreen-
são. “Ganhamos tempo, mas 
não podemos vacilar. Conti-
nuamos em estado de greve, 
alertas e pressionando os 
deputados”, afirmou o presi-
dente da CUT, Vagner Freitas.

Na opinião do sindicalista, 
Temer tentou uma cortina de 

fumaça ao decretar intervenção 
federal no Rio de Janeiro. “Foi 
mais uma manobra do golpista. 
Nós somos contra a interven-
ção, até porque não é função do 
Exército cuidar da segurança 
pública. É preciso ficar atento, 
porque pode estender isso para 
outros Estados com o objetivo 
de fortalecer o golpe”, afirmou.

Sem apoio
O clima começou a pesar 

para o governo durante o Car-

naval. No Rio de Janeiro três 
escolas de samba – Beija-Flor, 
Tuiuti e Mangueira – levaram 
para a avenida enredos que 
criticaram a política adotada 
no País.

A Tuiuti retratou os pa-
tos da Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo) e com fantoches mos-
trou a população sendo ma-
nipulada para derrubar a ex-
-presidenta, Dilma. Também 
abordou a corrupção, e o pre-

sidente golpista foi retratado 
como um vampiro que suga o 
suor do povo. Porém, no des-
file das campeãs, o vampiro 
foi impedido de usar a faixa 
presidencial.

Em São Paulo, a Império da 
Casa Verde também deu seu 
recado. O enredo “O povo: a 
nobreza real” sugeria a revo-
lução social para tirar o povo 
da dominação. Integrantes da 
escola bateram panelas em 
referência aos protestos que 

culminaram com o impeach-
ment de Dilma.

Blocos de rua em Salvador, 
Recife e outras regiões também 
deixaram clara a insatisfação. 

Logo após os protestos 
de Carnaval, Temer decretou 
a intervenção até 31 de de-
zembro. Com isso, 190 PECs 
(Propostas de Emenda Cons-
titucional) deixam de trami-
tar. Se o decreto for revoga-
do, as PECs podem voltar a 
tramitar.    

Em Santo Amaro, região da base química, trabalhadores param o trânsito

Fotos: Leonardo Araujo

Avenida Paulista reúne 20 mil contra a reforma da Previdência

Dino Santos


