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

O 
Sindicato tem recebido 
muitas denúncias 
de erros de cálculo 
e problemas nas 
homologações realizadas 

nas empresas, por isso tem 
orientado os trabalhadores 
demitidos a exigirem que a 
homologação seja realizada no 
Sindicato.   

A lei trabalhista que entrou 
em vigor em novembro do ano 
passado acabou com a obrigação 
das empresas de homologarem 
as demissões nos sindicatos. 
Alguns juízes do Trabalho já 
perceberam a vulnerabilidade 
dos trabalhadores na hora da 
demissão e têm tomado decisões 
contra a nova lei, visando 
proteger os trabalhadores.

A homologação 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 
categoria. Por isso, e também por 
má-fé, ocorrem irregularidades 
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 salário, aviso 
prévio trabalhado e indenizado, 
multa do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço), 
dentre muitas outras coisas.  

Nosso Sindicato está 
orientando os trabalhadores a 
procurarem a entidade, mesmo 
que homologuem nas empresas, 
para conferência das contas 

e dos documentos. “O ideal é 
que exijam a homologação no 
Sindicato. Se isso não ocorrer, ao 
menos devem trazer as contas 
para conferência, pois, havendo 
irregularidades, podemos 
acionar a Justiça do Trabalho”, 
enfatiza Edson Passoni, 
secretário Jurídico do Sindicato.   

Para agendar a conferência da 
sua homologação é só entrar em 
contato de segunda a sexta, das 
8h às 12h ou das 13h às 17h, pelo 
telefone 3209-3811, ramal 204, e 
falar com Luana.

Sindicato
EXIJA QUE A

Há muitas denúncias de 
trabalhadores lesados. 
Evite problemas futuros, 
homologue no Sindicato



2 Sindilutawww.quimicosp.org.br |

Prisão política de Lula 
completa um mês

A prisão política do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva completou um mês em 
7 de maio. Durante todo o dia 
ocorreram protestos no País 
em defesa da democracia e da 
liberdade do ex-presidente. 

Em Curitiba, onde Lula 
está em custódia como pre-
so político, o acampamento 
de resistência completou 30 
dias. Mais de 500 ônibus de 
todo o Brasil já foram ao lo-
cal, que diariamente é visita-

do por políticos e artistas.  
Na sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, em São 
Bernardo do Campo, onde 
Lula foi abrigado pela mili-
tância às vésperas de ser pre-
so, ocorreu um grande ato no 
dia 7. No mesmo dia a CUT 
(Central Única dos Trabalha-
dores) promoveu uma ampla 
panfletagem nos bairros para 
denunciar o retrocesso polí-
tico, econômico e social pelo 
qual passa o País.

CUT DENUNCIA RETROCESSOS
• O desemprego atinge mais de 12 milhões 
de pessoas.
• A renda caiu com o arrocho salarial e a usur-
pação dos direitos dos trabalhadores.
• A terceirização irrestrita e os contratos de 
trabalho intermitente e parcial tornaram o tra-
balho mais precário.
• As condições de vida pioraram muito com 
a diminuição dos investimentos do Estado em 
políticas públicas essenciais, como educação, 

saúde e segurança. 
• Os preços da gasolina, do gás e da energia 
elétrica continuam subindo e impactando for-
temente no orçamento das famílias.
• A soberania nacional está em risco com a 
entrega das riquezas do País à rapina das em-
presas multinacionais.
• A segurança alimentar está comprometida 
com a destruição das políticas de incentivo à 
agricultura familiar.

1º de Maio reúne milhares em todo o País
O Dia do Trabalhador (1º 

de Maio) foi marcado por atos 
e protestos em todo o País. A 
CUT (Central Única dos Tra-
balhadores) e demais centrais 
sindicais se uniram para lutar 
por direitos sociais e trabalhis-
tas e contra os ataques do Ju-
diciário ao ex-presidente Lula.

Em São Paulo o ato foi na 
Praça da República e além das 
manifestações pela liberdade 
do ex-presidente e pelos di-
reitos da classe trabalhadora, 
houve muitas manifestações de 

apoio e solidariedade às vítimas 
do incêndio do prédio localiza-
do no Largo do Paissandu, ocor-
rido na madrugada do dia 1º.

O presidente da Central no 
estado, Douglas Izzo, pediu 
unidade do movimento sindi-
cal, dos movimentos sociais e 
dos partidos de esquerda para 
que juntos montem “uma 
trincheira contra o retrocesso”  
e defendeu uma “agenda posi-
tiva” em defesa do emprego, 
dos salários e da previdência 
pública.  “O Brasil que quere-

N
os últimos dez meses o 
governo Temer cortou 
quase 1 milhão de fa-

mílias que recebiam, em 
média, R$ 177,71 por mês 

do programa Bolsa Família, 
criado no governo Lula.     

Entre junho e julho do 
ano passado, 543 mil famílias 
foram cortadas do programa e, 
recentemente, em abril, foram 
mais 312 mil, totalizando 935 
mil famílias desprotegidas.  

Às vésperas do Dia do 
Trabalhador, em pronuncia-
mento à nação, transmitido 
em cadeia nacional de rádio 
e televisão, Temer anunciou 
o reajuste no valor do Bolsa 
Família em 5,56%, que dá, 
em média, R$ 10 a mais para 
cada família beneficiada do 
programa, mas ele não infor-

mou os cortes que estão sen-
do realizados no programa. 

O economista Arthur Wel-
le, do Centro de Estudos de 
Conjuntura e Política Econô-
mica da Unicamp (Universi-
dade Estadual de Campinas), 
calculou que o governo eco-
nomizou R$ 69,7 milhões por 
mês só com os cortes realiza-

CANCELADO
dos em abril, com isso dimi-
nuiu o impacto do reajuste 
pela metade. De acordo com 
Welle, programas como esse 
têm impacto positivo sobre 
a economia. “Para cada real 
gasto com o Bolsa Família, te-
mos um aumento de R$ 1,78 
no PIB (Produto Interno Bru-
to)”, explica.

TEMER CORTA BOLSA FAMÍLIA DE QUASE 1 MILHÃO DE FAMÍLIAS

Arte sobre foto de Ricardo Stuckert
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Dino Santos

mos não é o do Temer, do Alck-
min, do Skaf. É um País que 
resgate o conjunto dos traba-
lhadores brasileiros”, afirmou.

CURITIBA
Em Curitiba, onde Lula 

está preso e isolado desde o 
dia 7 de abril, impedido até 
de receber visitas de amigos e 
autoridades, foi realizado um 
grande ato na Praça Santos 
Andrade, região central da ca-
pital. Mais de 40 mil pessoas 
participaram do ato.
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