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É hora de avaliar
a proposta patronal e
decidir os rumos da 
Campanha Salarial 
2018. Participe!
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ASSEMBLEIA 
DEFINE RUMOS DA 
CAMPANHA SALARIAL 
DO SETOR QUÍMICO

Os trabalhadores do setor 
químico se reuniram com a 
bancada dos empresários em 
9 de outubro, na sede do Sin-
dicato, para discutir a pauta 
de reivindicações da Campa-
nha Salarial 2018.

Às vésperas de um processo 
eleitoral conturbado e polari-
zado, com um candidato que 
representa a extrema-direita 
liderando a corrida eleitoral, o 
discurso dos patrões foi duro. 

Os seis sindicatos que ne-
gociam conjuntamente, re-
presentados pela Fetquim (Fe-
deração dos Trabalhadores do 
Ramo Químico), da CUT (Cen-
tral Única dos Trabalhadores), 
e a Fequimfar (Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias 

Químicas e Farmacêuticas do 
Estado de São Paulo), da Força 
Sindical, que se juntou nessa 
negociação pelo segundo ano 
consecutivo, foram enfáticos 
nas reivindicações, que visam 
proteger os trabalhadores da 
reforma trabalhista e manter 
os direitos já garantidos pela 
atual convenção coletiva.       

Na avaliação de Osvaldo 
Bezerra, coordenador geral 
do Sindicato, a união do mo-
vimento sindical é de fun-
damental importância para 
tentar reverter os retrocessos 
impostos pelo governo Temer. 
“O resultado dessa eleição 
pode piorar muito a vida do 
trabalhador, por isso lutamos, 
para garantir direitos”, explica.

DINO SANTOS

HADDAD E BOLSONARO 
DISPUTAM A PRESIDÊNCIA

A Wikipédia (enciclopédia virtual) 
apresenta  Fernando Haddad como um 
advogado e político brasileiro  com um 
relevante trabalho em prol da educação 
dos brasileiros.  Ministro da Educação 
do governo Lula, foi responsável pela 
implementação do Programa  Universi-
dade para Todos (ProUni), do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), e reformu-
lou e ampliou o Fundo de Financiamen-
to ao Estudante do Ensino Superior 

Na próxima sexta-feira, 19 de outubro, às 19h, o Sindicato realiza uma 
assembleia na sede (Rua Tamandaré, 348), para debater com os

trabalhadores os rumos dessa campanha. Participe!

Renovação integral da convenção e grupos de discussão dos impactos da 
reforma são duas das reivindicações do setor químico.

Jair Bolsonaro é descrito na mes-
ma enciclopédia como um militar da 
reserva que é deputado federal des-
de 1991. Tornou-se conhecido por 
suas posições populistas, pela defe-
sa da ditadura militar, por suas críti-
cas à esquerda e por ter classificado 
a tortura como prática legítima. Bol-

CONHEÇA OS CANDIDATOS
FERNANDO HADDAD

JAIR BOLSONARO

FERNANDO HADDAD JAIR BOLSONARO

QUEM ESTÁ DO
LADO DOS
TRABALHADORES?
• Direitos Trabalhistas
• 13º salário
• Direito das domésticas
• Revogação da Emenda

Constitucional que congela
 investimentos em educação,
saúde e segurança por 20 anos

• Investimentos nas Universidades 
Públicas

• Cotas para pobres, negros e
índios 

• Fundo de combate à pobreza
• Aumento dos impostos pagos por

bancos e ricos
• Fortalecimento da Petrobrás
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO 
PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇU E CAIEIRAS, pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores 
associados ou não do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São 
Paulo, Taboão da Serra, Embu, Embu-Guaçu e Caieiras, exceto aqueles que trabalham em indústrias farmacêuticas, para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2018, às 19h, em primeira con-
vocação, e às 19h30 do mesmo dia, em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores, conforme prevê o 
Estatuto Social da Entidade, na sede do Sindicato, sito à Rua Tamandaré, 348, Liberdade, São Paulo/SP, para discutirem 
e deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1) informes, debate e deliberação sobre a proposta patronal para a Con-
venção Coletiva da categoria 2018/2019; 2) debate e deliberação sobre a cobrança de taxa para o custeio de negociação 
coletiva e negociações por empresa; 3) autorização para decretar greve nas empresas da categoria, caso recusada a 
proposta, e interpor dissídio coletivo perante o TRT. E para que chegue ao conhecimento de todos os trabalhadores da 
categoria e no futuro ninguém alegue desconhecimento, publica-se o presente edital, a ser fixado nas sedes e subsedes 
e no órgão informativo da entidade, bem como na imprensa local. São Paulo, outubro de 2018. Diretoria Colegiada.

(Fies) e o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), dentre outras impor-
tantes iniciativas que permitiram aos 
trabalhadores e a população de baixa 
renda o ingresso nas universidades.

Como prefeito de São Paulo, de 
2013 a 2016, Haddad foi defensor da 
mobilidade urbana e implementou as 
ciclovias na cidade, além de inúmeros 
outros projetos inovadores premia-
dos inclusive no exterior.

sonaro tem posições contrárias aos 
direitos LGBT e às cotas raciais.  Já 
condenou publicamente a homosse-
xualidade e fez declarações machis-
tas. Suas declarações controversas 
já lhe renderam cerca de 30 pedidos 
de cassação e três condenações ju-
diciais.


