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TRABALHADORES REAGEM

Grandes categorias que negociam salários 
no segundo semestre tomam as ruas por 
salários e direitos. No dia 10 de agosto 
ocorreram manifestações em todo o país e 
no dia 15 milhares de pessoas se reuniram 
em Brasília para gritar:

EM DEFESA DOS
DIREITOSDIREITOS

“Basta!”.
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POR EMPREGOS E DIREITOS 
TRABALHADORES SAEM ÀS RUAS

O mês de agosto foi mar-
cado por grandes mobiliza-
ções de trabalhadores. No dia 
10 ocorreram manifestações 
em todo o país e no dia 15 a 
concentração foi em Brasília. 

Milhares de trabalhado-
res, de diversas categorias 
profissionais, participaram 
da caminhada em Brasília 
para exigir empregos, salá-
rios e direitos. O protesto foi 
uma continuidade do Dia do 
Basta, organizado por várias 
centrais sindicais e movi-
mentos sociais.

Neste segundo semestre, 
muitas categorias profis-
sionais estão em campanha 
salarial – bancários, petro-
leiros, metalúrgicos, traba-

lhadores dos Correios e quí-
micos, dentre outras – e todas 
enfrentam uma conjuntura 
adversa: inflação alta, de-
semprego e um governo que 
está unido aos patrões para 
cortar direitos. 

Na última semana, depois 
de muitas idas e vindas, os 
trabalhadores dos Correios 
acabaram aceitando uma 
conciliação no TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) e vão as-
sinar um acordo que garante a 
inflação do período (3,68%) 
e a manutenção de todas as 
cláusulas do acordo coletivo 
anterior. A data-base dos Cor-
reios foi em 1º de agosto. 

Os bancários, com data-
-base em 1º de setembro, 

até  o fechamento desta edi-
ção, não tinham conseguido 
avançar nas negociações com 
os bancos. Já foram sete roda-
das com a Fenaban (Federa-
ção Nacional dos Bancos). As 
negociações com o Banco do 

Brasil e a Caixa, que ocorrem 
separadamente, também não 
avançaram.

Entre 2012 e 2017, o lucro lí-
quido das maiores instituições 
financeiras do país teve uma 
variação real positiva de 12%.

QUÍMICOS PREPARAM 
CAMPANHA SALARIAL 2018

O setor químico, assim 
como o bancário, passa ileso 
pela crise política e econômi-
ca que assola o país.   Em 2017, 
comparando-se com 2016, o 
faturamento líquido da indús-
tria química cresceu 1,2% em 
reais (de R$ 374,9 bilhões para 
R$ 379,3 bilhões) e 9,5% em 
dólar (de US$ 109,2 bilhões 
para US$ 119,6 bilhões). O seg-
mento que apresentou o me-
lhor desempenho foi de tintas, 
esmaltes e vernizes, com um 
crescimento de 14,7%.

Com data-base em 1º de 
novembro, a categoria já está 
organizando a Campanha 
Salarial 2018.  Diretoria e as-
sessores econômicos estão 
mapeando a estratégia e os 
principais pontos da pauta. 

De acordo com o secretá-
rio de Administração e Finan-
ças da Fetquim (Federação 

dos Trabalhadores do Ramo 
Químico), Deusdete José das 
Virgens, a Federação está dia-
logando com os outros sindi-
catos que negociam conjun-
tamente para definir o índice 
que deve ser pleiteado. “Nos-
so objetivo é repor a inflação e 
manter a tradição de garantir 
um percentual de aumento 
real. Além disso, precisamos 
melhorar a redação de algu-
mas cláusulas da convenção 
coletiva para fazer frente à 
nova legislação trabalhista”, 
explica o dirigente.

Em breve, os trabalhado-
res do setor devem ser cha-
mados para uma assembleia 
no Sindicato, para juntos de-
finirem a pauta que será en-
tregue à bancada patronal. 
Acompanhe no site do Sindi-
cato (www.quimicosp.org.br) 
diariamente as novidades.

EDUARDO OLIVEIRA

CANDIDATURA DE LULA
É OFICIALIZADA NO TSE

A candidatura do ex-presi-
dente Luis Inácio Lula da Sil-
va foi registrada pelo PT, no 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), no dia 15 de agosto. O 
candidato à vice-presidente 
na chapa de Lula é o ex-mi-
nistro da Educação e ex-pre-
feito de São Paulo Fernando 
Haddad. A formalização foi 
realizada por Haddad, pela 
presidenta do PT, Gleisi Hof-
fmann e pela deputada do 
PCdoB Manuela D’Ávila.

Às vésperas do registro de 
sua candidatura, Lula teve 
um artigo seu publicado no 
jornal americano The New 

York Times. No artigo, intitu-
lado “Eu quero democracia, 
não impunidade”, o ex-pre-
sidente lembra os anos de 
crescimento que o Brasil tes-
temunhou durante seus dois 
mandatos, avalia os motivos 
políticos que o levaram à pri-
são e finaliza dizendo que 
não acredita que o povo bra-
sileiro apoie a agenda elitista 
da direita e por isso é candi-
dato. “Milhões de brasileiros 
entendem que minha prisão 
não tem nada a ver com cor-
rupção, e eles entendem que 
eu estou onde estou apenas 
por razões políticas.”


