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SINDICATO LANÇA
FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS

Com a desculpa de “modernizar as leis trabalhistas”, 
Temer eliminou inúmeros direitos. 
Os trabalhadores estão sendo demitidos e 
substituídos por outros com salários menores, nas 
fábricas e nos escritórios. 
Cenário de destruição exige novos 
desafios do movimento sindical 
e união por parte dos 
trabalhadores.

Arte sobre foto de Eduardo Oliveira

do Trabalhadordo Trabalhador
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QUÍMICOS PERDEM
COMPANHEIRO DE LUTA

O Sindicato dos Químicos 
de São Paulo perdeu um gran-
de companheiro de luta. O di-
rigente João Carlos de Rosis, 
secretário de Imprensa do Sin-
dicato, faleceu em 4 de abril.  

João Carlos ingressou no 
setor plástico em 1982, na 
empresa Perticamps. Logo 
começou a fazer parte das 
reuniões clandestinas para 
a retomada do Sindicato dos 
Plásticos, que estava nas 
mãos dos pelegos indicados 

pelos militares. Em 1985 a 
chapa de oposição, que ele 
integrava, assumiu a direção.    

João teve participação 
ativa no processo de unifi-
cação do Sindicato dos Plás-
ticos com o Sindicato dos 
Químicos, que só ocorreu 
em 1994.   

Ele também participou 
da fundação do PT e da CUT 
(Central Única dos Traba-
lhadores) e militava na zona 
oeste de São Paulo.

João Carlos de Rosis

Nova legislação trabalhista gera 
insegurança até na demissão 

COLÔNIAS E CLUBE
FECHADOS PARA REFORMA

As colônias de férias 
de Solemar e Caraguatatu-
ba estarão fechadas para 
obras de manutenção de 4 

de junho a 11 de julho e 
o clube de campo de Aru-
já, de 2 de junho a 31 de 
agosto.  

Desde novembro, quando 
entrou em vigor a nova legis-
lação trabalhista, as rescisões 
contratuais não precisam mais, 
obrigatoriamente, ser realiza-
das nos sindicatos, ou seja, o 
procedimento deixa de ser obri-
gatório, mas não é proibido.

Com o discurso da des-
burocratização, o governo 
Temer deixou o trabalhador 
completamente vulnerável e 
desprotegido, e as denúncias 
de irregularidades nas homo-
logações não param de che-
gar a todos os sindicatos.

O trabalhador tem todo o 
direito de pedir que o Sindicato 
confira as suas contas na hora 
da rescisão, e o empregador que 
não tem nada para esconder, 
não tem por que impedir isso.

O Sindicato aconselha ao 
trabalhador que em caso de 
boato de demissões procure a 
entidade para que a diretoria 
se antecipe aos fatos. Nos ca-
sos já consumados em que a 
homologação foi feita na em-
presa ou em algum escritório 
particular, também é impor-
tante trazer a rescisão para a 
conferência das contas.

Havendo divergências, o 
Sindicato poderá orientar o 
trabalhador a questionar as 
verbas na Justiça do Trabalho, 
desde que esteja dentro do pra-
zo prescricional, antes de com-
pletar dois anos da rescisão do 
contrato, e desde que se consiga 
comprovar as irregularidades.

A verdade é que a homolo-
gação do trabalhador envolve 
uma série de regras e cálculos 
que varia de acordo com cada 
categoria profissional e nem 
todo advogado conhece as 
especificidades de cada cate-
goria. Por isso, e também por 
má-fé, ocorrem irregularida-
des nos cálculos.

A conferência no Sindicato 
é minuciosa e leva em conta 
a parte variável dos salários, 
proporcionais de férias, 13º, 
adicionais de insalubridade, 
periculosidade e pagamentos 
de horas extras, saldo de sa-
lário, aviso prévio trabalhado 
e indenizado, multa do FGTS 
(Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço), dentre muitas 
outras coisas.

Já chegaram várias denún-
cias ao nosso Sindicato. Em-
presas que fizeram os cálcu-
los errados, que deixaram de 
recolher o FGTS, que demora-
ram para fazer a rescisão, que 
demitiram arbitrariamente. 

Tempos difíceis. Tempos 
de terra de ninguém no mun-
do do trabalho.

A Constituição Federal de 
1988 possui regras jurídicas 
de proteção aos trabalhado-
res e seus direitos, valoriza o 
trabalho humano e garante a 
dignidade do trabalhador, in-
clusive proibindo a dispensa 
arbitrária ou sem justa causa, 
entretanto, a interpretação 
dos Tribunais do Trabalho so-

bre esse direito jamais permi-
tiu a sua efetivação.

Dentre muitos outros as-
pectos que pioram os direitos 
dos trabalhadores, a reforma 
trabalhista permitiu que o em-
presário demita livremente, 
sem qualquer motivo, e que ho-
mologue na própria empresa. 
Por trás disso pode haver mui-
to mais do que um erro de cál-
culo. Podem ocorrer demissões 
de acidentados ou doentes, 
práticas antissindicais ou de-
missões discriminatórias – por 
classe social, raça ou gênero –, 
além do não pagamento corre-
to dos direitos trabalhistas.

As mudanças foram inúme-
ras e todas elas pioraram a re-
lação trabalhador-empregador. 
Além disso, muitos não estão en-
tendendo a gravidade da situação 
e a norma que está vigorando.

Nós representamos duas 
categorias de trabalhadores 
distintas – a dos farmacêuti-
cos e a dos químicos. As duas 
têm convenções coletivas que 
estão entre as melhores do 
País, mas, ainda assim, cada 
uma tem sua especificidade. 
Por isso o tema é tão árido. 

O caminho neste momen-
to é um só: fortalecer os sin-
dicatos e as negociações sin-
dicais com os empresários. A 
única saída viável é o diálogo, 
e só os sindicatos fortes terão 
condições de fazer isso.

Diretoria colegiada

mãe,
o que é

povo?

é um molusco 
com oito braços e 
corpo globular... 

um bicho meio 
nojento de se ver.

tipo...
esses 

favelados 
que a gente 
vê na tv?

BLEARGH!
coisa 

horrorosa!

mãe, o que é 

distribuição 
de renda?

é uma coisa parecida 
com disco voador: 
dizem que existe, mas 
a gente nunca vê!
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7,5%

2,5%

REAJUSTE
• 2,5% para salários até R$ 8.511,65
• Acima do teto, reajuste fixo de R$ 212,79*

PISOS
• R$ 1.483,59 (até 100 trabalhadores)
• R$ 1.669,84 (acima de 100 trabalhadores)

PLR
• R$ 1.695,27 (até 100 trabalhadores)
• R$ 2.352,10 (acima de 100 trabalhadores)

CESTA BÁSICA OU VALE-ALIMENTAÇÃO
• R$ 220 –  9,23%  de reajuste (até 100 trabalhadores)
• R$ 330 –  10%  de reajuste (acima de 100 trabalhadores)

CONFIRA A PROPOSTA
NEGOCIADA COM

OS PATRÕES

*O teto foi reajustado em 2,5% e passou de R$ 8.300 para R$ 8.511,65.

Os trabalhadores do setor 
farmacêutico formalizaram o 
acordo salarial com o setor 
empresarial no último dia 10 
de abril, garantindo reajuste 
de 2,5% para todas as fai-
xas salariais até o teto de R$ 
8.511,65 e reajuste de 7,5% 
na PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados). 

Como a inflação acabou 
fechando em 1,56%, o ganho 
real ficou em 0,93%. É o 15º 
ano consecutivo que o setor 
garante ganho real.  

Com a conjuntura política 
e econômica cada vez mais 
complicada no País, o acordo 
foi considerado muito bom 
por dirigentes e trabalhadores 
que participaram da assem-
bleia que referendou o acor-
do, realizada em 7 de abril. 
“O Sindusfarma (Sindicato 
da Indústria de Produtos Far-
macêuticos no Estado de São 
Paulo) adiou muito a conversa 
e chegamos a temer que ela 

nem acontecesse, mas nosso 
Sindicato é forte e atuante e 
conseguimos reverter a situa-
ção”, avalia Deusdete José das 
Virgens, diretor do Sindicato e 
secretário de Finanças da Fe-
tquim (Federação dos Traba-
lhadores do Ramo Químico).

LUTA É POR EMPREGO 
Mesmo com resultados po-

sitivos na campanha deste ano, 
os dirigentes têm claro que a 
luta por emprego deve ser a 

Sindicalistas e empresários formalizam acordo em 10 de abril

Farmacêuticos garantem 
aumento real e 7,5% na PLR

principal batalha do setor far-
macêutico no próximo período.  

O desmonte da Farmácia 
Popular deve afetar direta-
mente o setor. Cerca de 9,8 mi-
lhões de brasileiros, de acordo 
com o próprio Ministério da 
Saúde, são beneficiados pelo 
programa, que foi criado em 
2004, no primeiro mandato do 
governo Lula. O Sindusfarma 
calcula que o prejuízo para o 
setor pode chegar a R$ 7 bi-
lhões, com o fim do programa.

Químicos intensificam 
sindicalização nas empresas

O Sindicato está lançan-
do uma ampla campanha de 
conscientização e sindicaliza-
ção que começará a percorrer 
as empresas da base.

O objetivo é conscientizar 
os trabalhadores da impor-
tância do Sindicato e de for-
talecer a entidade, ficando 
sócio. 

De acordo com Osvaldo 
Bezerra, coordenador geral 
do Sindicato, a maioria dos 
trabalhadores chega para se 
filiar pensando em usar as 
colônias de férias. “As colô-
nias são muito boas e o lazer 
é importante. Porém, neste 
momento, em que atacam 
frontalmente nossos direi-

tos e tentam liquidar com os 
trabalhadores, é importante 
esclarecer que o Sindicato é 
muito mais do que isso”, diz 
Bezerra.

O sindicalista lembra que 
as duas convenções – a do se-
tor químico e a do farmacêu-
tico – estão entre as melhores 
do País, garantem muito mais 
direitos do que a CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho) 
e existem graças à luta sindi-
cal. “Nossa convenção, neste 
momento, é o maior trunfo 
que temos na mão. Sem ela, 

estaríamos numa 
situação mui-
to pior”, ex-

plica. 

De acordo com uma pes-
quisa do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca), realizada no ano passado, 
há cerca de 18,4 milhões de 
sindicalizados no País, que 
correspondem a 19,5% do 
contingente de trabalhadores 
(94 milhões). Dentre os que 
não são sócios, 26,4% dizem 
não conhecer o sindicato da 
sua categoria. “Vivemos hoje 
o reflexo dessa desinforma-
ção. Nossa estratégia será 
visitar empresas, discutir os 
problemas do mundo do tra-
balho e ampliar o contingen-
te de sindicalizados. Só assim 
teremos condições de vencer 
essa batalha”, avalia Bezerra.

GARANTIA
DOS DIREITOS 

TRABALHISTAS

NEGOCIAÇÃO
COLETIVA

DE TRABALHO

CONVENÇÃO 
COLETIVA DE 
TRABALHO

PODER DE
PRESSÃO E 

NEGOCIAÇÃO

SOZINHO,
O TRABALHADOR 

FICA NA MÃO
DO PATRÃO

RAZÕES PARA FICAR SÓCIO DO SINDICATORAZÕES PARA FICAR SÓCIO DO SINDICATO

As mulheres químicas se re-
uniram em março (dia 25) para 
debater a reforma trabalhista. 
Durante o evento foi distribuí-
do o Sindiluta Especial Mulher, 
criado no formato de quadri-
nhos, para explicar alguns itens 
da reforma e como ela afeta 
especialmente as mulheres.

Durante o encontro, a se-
cretária da Mulher, Celia Pas-
sos, lembrou que felizmente 
as mulheres químicas e far-
macêuticas estão protegidas 

por suas respectivas conven-
ções coletivas. “Nossas con-
venções garantem jornada de 
trabalho, piso salarial, adicio-
nal noturno e remuneração 
da hora extra, dentre inúme-
ros outros benefícios. Elas 
existem graças à luta de ou-
tros companheiros que orga-
nizaram a entidade sindical, 
lá atrás, na década de 1980, 
quando lutaram para retomar 
a entidade das mãos dos mili-
tares”, explicou.

     Mulheres 
debatem direitos

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira
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Sindicato lança Frente contra retrocessos
O Sindicato lançou em 6 

de abril a Frente em Defesa do 
Trabalhador para lutar contra 
a retirada de direitos e os retro-
cessos que estão sendo imple-
mentados pelo governo Temer.

O evento reuniu mais de 500 
trabalhadores, e o conselheiro 
do Sindicato e ex-deputado fe-
deral, Francisco Chagas, foi elei-
to para coordenar esse trabalho 
junto à base de trabalhadores. 
“Queremos reverter esse cená-
rio. Nosso objetivo é organizar 
a luta para reconquistar os di-
reitos perdidos”, disse Chagas.

O secretário de Organiza-
ção do Sindicato, Adir Teixei-
ra, lembrou que a Frente em 
Defesa do Trabalhador é uma 
continuidade da Frente con-
tra a Precarização, lançada 
em 2015 pelo Sindicato para 
lutar contra a terceirização.

Eduardo Oliveira

O coordenador geral do 
Sindicato, Osvaldo Bezerra, 
lembrou que esse é um gover-
no que não está voltado aos 

interesses dos trabalhadores 
e chegou a se emocionar ao 
falar das perseguições que os 
sindicatos têm sofrido.  “Nos-

so objetivo é percorrer bairros 
e empresas para informar os 
trabalhadores sobre o que está 
ocorrendo no País e principal-

mente no mercado de traba-
lho. Só a união dos trabalha-
dores será capaz de reverter 
esse quadro”, avaliou Bezerra.

Prisão de Lula mostra contradições do STF
O ex-presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva foi preso em 
7 de abril, após se entregar à 
Polícia Federal em São Bernar-
do do Campo.  

Lula anunciou que se en-
tregaria para “enfrentar a Lava 
Jato”, pela manhã , durante 
ato ecumênico realizado em 
homenagem ao aniversário da 
ex-primeira-dama Marisa Letí-
cia, que faleceu em 2017.  

Tão logo foi preso, o jor-
nalista Reinaldo Azevedo afir-
mou que o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) é a maior fonte 
de insegurança jurídica. De 
acordo com Azevedo, “o País 
passa por uma ruptura insti-
tucional ditada de cima para 
baixo. A Constituição de 1988 
morre aos 30 anos, é assassi-
nada pelo moralismo estúpido 
da Lava Jato e pelo STF”. Para 
o jornalista, Lula tentou fazer 
a “revolução cultural” com as 
indicações que fez no seu go-
verno e foi vítima de sua pró-
pria concepção de mundo.

Lula passa para a história 
como o primeiro ex-presiden-

te preso por condenação pe-
nal. Ele já havia sido preso em 
1980, mas como líder sindical, 
durante a repressão militar. 

A prisão gerou manifesta-
ções em todo o País e como-
ção por parte dos seus elei-
tores, como já era esperado. 
No entanto, a surpresa veio 
de uma ala mais conserva-
dora da sociedade, como o 
jornalista Reinaldo Azevedo, 
conhecido por defender a di-
reita, e a reportagem da revis-
ta Época, que comparou 154 
casos e 288 réus diferentes, 
julgados pela Lava Jato nos 
últimos cinco anos.  

Segundo a revista, Lula 
teve o julgamento mais rápi-
do de todos os processos. A 
decisão saiu seis meses e meio 
após a sentença em primeira 
instância. Em média, casos 
da Lava Jato levam 18 meses 
para serem julgados. A revis-
ta diz, ainda: “Lula enfrentou 
circunstâncias mais rígidas do 
que outros réus em três aspec-
tos: celeridade do julgamento 
em segunda instância, unani-

midade dos desembargadores 
e severidade da pena”.

Renan Calheiros e Roberto 
Requião, do PMDB de Temer, 
têm se destacado por se po-
sicionarem na linha de frente 
contra os abusos da Lava Jato. 
Instituições, movimentos e a 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) também têm se 
pronunciado sobre o estado 

de exceção instalado no País.   
O ex-presidente da OAB 

Marcello Lavenère afirmou 
durante evento de juristas rea-
lizado em Porto Alegre: “Que-
remos o combate à corrupção 
dentro da lei. Apoiamos o Po-
der Judiciário quando ele age 
dentro de sua competência. 
Não apoiamos quando ele 
age acima dessa competência, 

violando direitos e rompendo 
com todo o aparato jurídico 
que custou para construirmos. 
Queremos o MP (Ministério 
Público) na legalidade, e não 
promotores midiáticos que fa-
zem power points de suas con-
vicções. Não queremos uma PF 
(Polícia Federal) que avise pri-
meiro a Globo de seus atos”, 
completou o jurista.

Paulo Pinto/Fotos Públicas


