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A CUT, demais centrais sindicais e os
movimentos sociais estão unidos nessa
mobilização nacional. Objetivo é realizar
paralisações em todo o país e denunciar
os retrocessos impostos pelo governo
Temer. Diversas categorias profissionais
em campanha salarial no segundo
semestre engrossam a mobilização,
dentre elas, os químicos de São Paulo.
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CUT MOBILIZA TRABALHADORES PARA O BASTA
Paralisações nas fábricas e um protesto na Avenida Paulista fazem parte da programação do Dia do Basta, em 10 de agosto
O esquenta já começou.
Em 20 de julho, trabalhadores do Rio de Janeiro e de
São Paulo se reuniram na
quadra dos bancários para
discutir a programação do
Dia Nacional do Basta, em
10 de agosto.
O objetivo principal do
protesto é denunciar os retrocessos do governo Temer
e iniciar uma campanha pela
revogação da reforma trabalhista, que precarizou as relações de trabalho.
Porém, como muitas categorias importantes – bancários, metalúrgicos, petroleiros
e químicos – estão em campanha salarial as manifestações
também servirão de suporte
para essas negociações. “O
diálogo com os patrões não
será nada fácil, por isso é importante que o trabalhador
mostre sua garra. Nas ruas
podemos mudar esse jogo”,
avaliou Osvaldo Bezerra,
coordenador do Sindicato.

O presidente da CUT
(Central Única dos Trabalhadores), Vagner Freitas, lembrou que a eleição deste ano
é a oportunidade de anular as
“mazelas” do governo Temer.
“Lula já disse que, se eleito,
anulará a reforma trabalhista, e ele é o único candidato
que reúne condições para fazer isso”, disse durante o encontro de sindicalistas.
A presidenta nacional
do PT, senadora Gleisi Hoffmann, também participou
do esquenta da mobilização
e reafirmou que Lula é o candidato do PT. “Alckmin é o
candidato do Temer, da Globo, do pacto das velhas elites
brasileiras, e Lula é o candidato do povo e estará na disputa”, sentenciou.
De acordo com Gleisi,
Lula é líder em todas as pesquisas de intenção de voto e
por isso está preso. “Os adversários de Lula sabem que
perdem na urna para ele. Por

QUÍMICOS ARTICULAM
CAMPANHA SALARIAL 2018
Os trabalhadores do setor
químico, com data-base em
1º de novembro, já estão organizando a Campanha Salarial 2018. As reuniões com
outros sindicatos que negociam conjuntamente e fazem
parte da Fetquim (Federação
dos Trabalhadores do Ramo
Químico) já começaram.
“Estamos alinhando uma
pauta conjunta e a prioridade é garantir direitos e repor
a inflação”, explica Deusdete José das Virgens, diretor
do Sindicato e secretário de
Administração e Finanças da
Fetquim.
A inflação no último período subiu muito. A estima-

tiva para a data-base dos químicos é de 4,16%, de acordo
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). “O país está em recessão
e o desemprego só aumenta, devido ao desgoverno de
Temer e sabemos que os patrões irão endurecer na hora
de negociar um reajuste na
casa de 5% ou mais”, avalia
Osvaldo Bezerra, coordenador do Sindicato.
Na opinião do sindicalista, só a mobilização dos
trabalhadores pode reverter
esse quadro. Unindo esforços e ganhando as ruas, podemos virar esse jogo”, avalia
Bezerra.

DINO SANTOS

isso ele continua preso. Uma
pesquisa divulgada pelo partido mostrou que o povo não
quer outro candidato para
votar, portanto, o partido não
tem outro candidato”, disse.
Em 15 de agosto, data para
o registro oficial das candi-
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daturas, o nome do ex-presidente Lula será registrado
para concorrer às eleições
pelo PT. Para Gleisi, o registro de candidatura de Lula é
uma demonstração de não
reconhecimento da condenação do ex-presidente.

Dia 10 de agosto, concentração na Avenida Paulista, às 10h,
em frente ao prédio da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo). Participe!

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A

XI COPA SINDQUIM

Estão abertas as inscrições
para a XI Copa Sindquim de
Futebol Society. Para se inscrever, os integrantes do time
devem ser sócios do Sindicato e preencher a ficha de inscrição até o dia 17 de agosto.
Caso o trabalhador não seja
sócio do Sindicato e queira

participar do campeonato, é
só preencher a ficha de sindicalização no ato da inscrição.
O campeonato acontece
nas quadras da Playball da
Pompeia (Rua Nicolas Boer,
66. Final do Viaduto Pompeia). Mais informações pelo
telefone 3209-3811, ramal 217.

COLÔNIAS FECHADAS
Devido ao período de inverno e
à baixa procura por hospedagem,
as colônias estão temporariamente
fechadas. A colônia de férias de So-

lemar e o Clube de Campo de Arujá
reabrirão no dia 1º de outubro. A
colônia de férias de Caraguatatuba
reabrirá em 1º de dezembro.
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