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Sindicato lança

6 DE ABRIL, SEXTA-FEIRA, 19H Sindicato dos Químicos de São Paulo
Rua Tamandaré, 348 – Liberdade

O Sindicato lança a Frente em Defesa do Trabalhador no próximo 
dia 6 de abril (sexta-feira), às 19h, no auditório do Sindicato (Rua 
Tamandaré, 348 - Liberdade). A Frente irá fomentar discussões e 
mobilizar os trabalhadores com o objetivo de reverter o cenário 

de destruição de direitos que se instalou no País.
Com a desculpa de “modernizar leis trabalhistas”, o governo atacou di-

reitos importantes dos trabalhadores, deixando-os muito vulneráveis.
O desmonte patrocinado por Temer não se restringe apenas ao mundo 

do trabalho, ele se estende também às áreas da saúde, Previdência e edu-
cação.  “O objetivo é acumular mais riquezas nas mãos de poucos ao custo 
de um enorme desemprego e arrocho salarial. A reversão desse cenário 
depende da nossa resistência e poder de mobilização e é esse o papel da 
Frente”, explica Francisco Chagas, membro do conselho do Sindicato dos 
Químicos e ex-deputado federal, que está coordenando o projeto. HA
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Sorteio de vagas para 
o feriado de 1º de maio

O sorteio de vagas para o fe-
riado de 1º de maio (Dia do Traba-
lho), para as colônias de Caragua-
tatuba, Solemar e para o Clube de 
Campo de Arujá será realizado no 
dia 8 de abril, às 10h, no Sindicato 
(Rua Tamandaré, 348 – Liberdade).

Para participar, os sócios in-
teressados devem retirar uma se-
nha no Sindicato ou por telefone. 
A distribuição das senhas vai até 
o dia 5 de abril. 

No dia do sorteio, o sócio 
deve comparecer à sede do Sindi-
cato com a senha, o RG, ou outro 
documento com foto, e a carteiri-
nha de associado. Caso não possa 

comparecer no dia, ele poderá ser 
representado por outra pessoa, 
que deve estar com os documen-
tos do associado. É importante 
lembrar que cada pessoa pode 
representar apenas um sócio.

O portão será fechado às 10h 
para o início do sorteio, e o horá-
rio será rigorosamente respeitado.

O Sindicato está aceitando 
cartão de débito para pagamento 
das reservas.

Para os outros períodos do 
ano, as reservas do clube de cam-
po e das colônias podem ser fei-
tas diretamente no Sindicato, com 
antecedência mínima de 30 dias.
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Democracia, mulheres e negros permeiam os debates do Fórum Mundial
O Fórum Social Mundial, 

realizado em março, em Sal-
vador, tratou de inúmeros as-
suntos de importância mun-
dial. O evento reuniu mais de 
60 mil pessoas de 120 países, 
e nosso Sindicato esteve lá 
conferindo as discussões, re-
presentado por sete dirigen-
tes da entidade. 

As discussões sobre demo-
cracia foram intensas e per-
mearam boa parte dos deba-
tes, dado o momento político 
em que vive o País. Durante o 

evento foi lançado o Comitê 
Internacional de Solidarieda-
de a Lula e à Democracia. “Os 
inúmeros ataques à Constitui-
ção brasileira, os constantes 
cortes de direitos e a perse-
guição ao ex-presidente Lula 
vêm chamando a atenção de 
todo o mundo”, avalia Célia 
Alves Passos, secretária da 
Mulher do nosso Sindicato. 

Os debates raciais e sobre 
a igualdade de gênero tam-
bém foram destaques nessa 
edição do fórum. “Os negros 

têm os piores empregos e são 
os mais precarizados em todo 
o País, inclusive na nossa ca-
tegoria. É preciso construir 
uma sociedade mais justa e 
igualitária, com oportunida-
de para todos”, defende Rosa-
na Souza Fernandes, diretora 
do Sindicato.    

Delegação
Uma delegação de sete 

dirigentes do Sindicato dos 
Químicos de São Paulo parti-
cipou do Fórum Social Mun-

dial 2018: Alex Ricardo 
Fonseca, André Pereira 
Rodrigues, Carlos Eduar-
do de Brito (Carioca), Cé-
lia Alves dos Passos, José 
Deves Santos da Silva, 
Núbia Ferreira de Freitas 
e Rosana Sousa Fernan-
des. Representando a 
Confederação Nacional 
do Ramo Químico, par-
ticiparam os dirigentes 
Lucineide Varjão Soares 
(Lú), Hélio Rodrigues e 
Edielson Souza Santos.

Livro de Lula é lançado no 
Sindicato dos Químicos

Ricardo Stukert
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judicial sofrida 
pelo ex-presiden-
te, mostra que 
está em curso a 
destruição das instituições polí-
ticas e jurídicas de nosso País e 
denuncia a escalada de intole-
rância e preconceito potenciali-
zada pelo golpe de abril de 2016. 

O livro já está nas livra-
rias ou pode ser adquirido 
pelo site da editora: www.
boitempoeditorial.com.br.

O Sindicato 
dos Químicos 
de São Paulo 
foi palco de um 
momento histó-
rico. O livro do 
ex-presidente 
Lula A verdade 
vencerá: o povo 
sabe por que me 
condenam, que fala da sua 
condenação, foi lançado no 
auditório do Sindicato. 

O espaço foi cedido para 
a editora Boitempo, respon-
sável pela publicação. O lan-
çamento do livro se dá num 
momento crucial da vida de 
um dos maiores políticos da 
história brasileira, às véspe-
ras do desfecho de uma guer-
ra jurídica sem precedentes.

A obra traça a perseguição 


