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REAJUSTE DOS 
QUÍMICOS É DE
Convenção Coletiva foi renovada por
dois anos e garante todos os direitos.
Reajuste incide sobre salários de novembro

MOVIMENTOS SOCIAIS INTENSIFICAM
AÇÕES NO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
A eleição de Jair Bolsonaro 

(PSL) e suas inúmeras declara-
ções racistas durante a campanha 
eleitoral transformaram o mês da 
Consciência Negra (novembro) em 
um mês de organização da luta 
contra os retrocessos. O tradicio-

nal calendário de atividades nes-
te ano está ainda maior. Confira 
a programação completa no site 
www.quimicosp.org.br. 

No dia 20 de novembro, data 
da morte de Zumbi dos Palmares, 
os movimentos sociais e o movi-

mento sindical saem às ruas na 
Marcha da Consciência Negra, que 
terá concentração em frente ao 
Masp (Museu de Arte de São Pau-
lo), a partir das 12h.

Para encerrar as ações, em 3 de 
dezembro, a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) realiza um seminário, 
em parceria com a Revista Raça, em 
sua sede (Rua Caetano Pinto, Brás, 
São Paulo), e no dia 8 encerra a pro-
gramação com uma roda de samba 
e um debate sobre a participação 
dos negros no mundo das artes.
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Das reformas já 
anunciadas, a mais 
preocupante e com 
reflexos imediatos para 
os trabalhadores é a da 
Previdência.
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Bolsonaro vence, mas não tem aval da maioria
Jair Bolsonaro (PSL) rece-

beu 57,6 milhões de votos no 
segundo turno das eleições 
e venceu Fernando Haddad 
(PT), que teve 46,7 milhões 
de votos. 

Numa eleição completa-
mente diferente de outros 
cenários já vistos, a extre-
ma-direita, representada por 
Jair Bolsonaro, chega ao po-
der com muito estardalhaço, 
mesmo sem ser aprovada 
pela maioria.

Analisando-se os núme-
ros de abstenções, brancos e 
nulos, fica claro que muitos 
eleitores não se identifica-
ram com as propostas de ne-
nhum dos dois candidatos. 

Foram 31 milhões de abs-
tenções, 8,6 milhões de votos 
nulos e 2,5 milhões de votos 
brancos. Trocando em miú-
dos: o presidente eleito teve 
o apoio de 39% dos eleitores, 
ou seja, 61% não concordam 
com suas propostas. 

Jair Bolsonaro, que está 
na vida pública há quase 30 
anos, não tinha muita proje-

ção política e tinha um tempo 
de oito segundos na televisão, 
mas deu um olé para os meios 
de comunicação, se negou a 
participar de debates e usou 
muito bem as redes sociais 
para divulgar suas ideias con-
troversas e notícias falsas.

O antipetismo de uma 
grande parcela da popula-
ção e o descontentamento 
com os velhos políticos fica-
ram mais claros neste pleito 
e, com certeza, facilitaram a 
escalada de Bolsonaro. 

A perda para os trabalha-
dores e o movimento sindi-
cal será gigante.  Sabemos 
que a extrema-direita está 
preocupada com os grandes 
empresários e com o capital 
e é avessa ao diálogo.

Das reformas já anuncia-
das, a mais preocupante e 
com reflexos imediatos para 
os trabalhadores é a da Pre-
vidência, que deve ser a pri-
meira a ser feita.  

A proposta segue o mo-
delo chileno, implementado 
em 1981, que deixou idosos à 
míngua e trabalhadores sem 
condições de se aposentar. 
Ela é muito pior do que a que 
Temer já tentou aprovar. 

Também temos lutas his-
tóricas em defesa das mulhe-
res, das causas LGBTs e dos 
negros e a certeza de que o 
presidente eleito não é sensí-
vel a esses temas.  

Repressão e discurso de 
ódio contra opositores tam-

bém nos preocupam. Às vés-
peras da eleição, o candidato 
ameaçou banir (prendendo 
ou exilando) o povo verme-
lhinho que sai às ruas para 
protestar por direitos. 

Em entrevista ao Jornal 
Nacional, da Rede Globo, já 
eleito, Bolsonaro deixou cla-
ro que pretende penalizar 
com cortes de verbas publi-
citárias veículos que divul-
garem reportagens que o de-
sagradarem, referindo-se à 
Folha de S.Paulo, que fez de-

núncias sobre suposto Caixa 
2 em sua campanha.  

Esse filme nós já vimos e 
não gostamos dele. Sempre 
estivemos do lado da de-
mocracia e da liberdade de 
expressão e achamos que 
a oposição é saudável em 
qualquer governo. 

Os movimentos sindicais 
e sociais estão unidos e de 
olho. A democracia precisa 
ser respeitada.

Diretoria colegiada

Você quer receber informações atualizadas no seu WhatsApp?
Anote este número na sua agenda e mande uma mensagem para o Sindi-
cato com seu nome e a empresa em que você trabalha.
Você passará a receber  toda a programação do Sindicato no seu celular!

ESTE É O NÚMERO DO SINDICATO

WhatsApp

9 6314 5629(11)

Joãozinho,
diga aqui ao vovô

o que você
quer ser

quando crescer!

ih, meu filho,
se depender da
reforma da

previdência que
esse novo governo
está preparando...

você vai ter
de estudar

muito pra isso...

...e ver se
consegue se tornar

desembargador,
juiz ou figurão

de algum tribunal!

Aposentado,
igual ao
senhor!

Já vi que
sou mais um

sem-futuro!
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COMO FICAM AS 
APOSENTADORIAS

O plano completo ainda é uma incógnita, mas o futuro ministro anun-
ciou que a reforma será feita em duas etapas.
• Militares e judiciários ficam fora da reforma
• Aposentadorias deixam de ser públicas e passam a seguir o sistema

de capitalização (rede privada)

COMO É HOJE COMO FICA
Quem contribuir por 35 anos 
com R$ 74,96 receberá uma 
aposentadoria mensal de R$ 937.

Quem contribuir por 35 anos com
R$ 74,96 receberá uma 
aposentadoria mensal de R$ 165,10.

BOLSONARO ALINHA COM TEMER PARA APROVAR

O pacote de maldades é ainda pior do que o proposto por Temer, e o novo 
presidente tem pressa, quer agilizar parte das aprovações ainda neste ano

O presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL) 
já está se encontran-
do com Temer (MDB) 
para tratar da transi-
ção e, principalmente, 
alinhar a aprova-
ção de boa par-
te da reforma 
da Previdência. 
“Se não o todo, 

parte do que está sendo 
proposto, o que evitaria pro-

blemas para o futuro gover-
no”, afirmou o presiden-

te eleito em entrevista 
à TV Record. 

A versão que Bol-
sonaro quer apro-

var é ainda pior 
do que o modelo 

apresentado no 
governo Temer, e o 

objetivo do novo pre-
sidente é deixar tudo 
bem encaminhado, 
para que a aprovação 

não patine no iní-
cio do seu gover-
no. 

Temer já se 
colocou à dispo-

sição para até 31 de dezem-
bro dar os encaminhamen-
tos necessários e aprovar a 
reforma da Previdência.

MODELO CHILENO
A Previdência que Bolso-

naro quer adotar por aqui é 
inspirada no modelo chile-
no. Trata-se de um sistema 
de capitalização no qual os 
trabalhadores só recebem 
os benefícios se fizerem uma 
espécie de poupança.

Quem não conseguir pou-
par porque está desemprega-
do ou trabalhando sem car-
teira assinada ou por conta 
própria corre o risco de não 
se aposentar.   

O Chile foi um dos pri-
meiros países do mundo a 
privatizar seu sistema de 
seguridade social e hoje en-
frenta sérias dificuldades. A 
privatização foi adotada em 
1981, em plena ditadura do 
general Augusto Pinochet. Lá 
os trabalhadores contribuem 
com 10% dos seus salários 

em uma conta de capitali-
zação individual e sem ne-
nhum aporte patronal. 

No Chile a situação dos 
aposentados é crítica. Eles 
recebem, em média,  US$ 
115 (dólares), o equivalente 
a R$ 445 (reais) e desde 2012 
existe um forte movimen-
to liderado pelos sindicatos 
para recuperar o sistema de 
seguridade.

“Essa reforma só interessa 
ao sistema bancário e de pre-
vidência privada e é uma ca-
tástrofe para o trabalhador”, 
adverte Marilane Teixeira, 
assessora do nosso Sindica-
to, economista e pesquisa-
dora do Cesit (Centro de Es-
tudos Sindicais e Economia 
do Trabalho) da Unicamp 
(Universidade Estadual de 
Campinas).  

Na opinião da economis-
ta, o caminho é combater a 
sonegação, o desvio de re-
cursos, e criar um sistema 
de gestão responsável, com 
criação de empregos.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA ANTES DA POSSE

Fonte: CUT
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SORTEIO DE VAGAS PARA FESTAS DE FIM DE ANO
O sorteio de vagas para as 

festas de fim de ano – feria-
dos de Natal e Ano-Novo –, 
para as colônias de Caragua-
tatuba e Solemar, será reali-
zado no dia 2 de dezembro, 
às 10h, no Sindicato (Rua Ta-
mandaré, 348 – Liberdade).

Para participar, os sócios 
interessados devem retirar 
uma senha no Sindicato ou 
por telefone. A distribuição 
das senhas será realizada de 
e 1º a 29 de novembro. As se-
nhas só serão entregues na 
sede ou pelo telefone 3209-
3811, ramal 217, com Marilia.

No dia do sorteio, o só-
cio deve comparecer à sede 

do Sindicato com a senha, 
o RG, ou outro documento 
com foto, e a carteirinha de 
associado. Caso não possa 

comparecer no dia, ele po-
derá ser representado por 
outra pessoa, que deve estar 
com os documentos do asso-
ciado. É importante lembrar 
que cada pessoa pode repre-
sentar apenas um sócio.

O portão será fechado às 
10h para o início do sorteio, e 
o horário será rigorosamente 
respeitado.

Para os outros períodos do 
ano, as reservas do clube de 
campo e das colônias podem 
ser feitas diretamente no Sin-
dicato, com antecedência mí-
nima de 30 dias. No período 
de Natal e Ano-Novo, o clube 
de campo estará fechado.

A colônia de férias de Cara-
guatatuba será reaberta em 15 de 
novembro. A reabertura foi ante-
cipada para atender as reivindica-
ções dos sócios do Sindicato.

Para manter o serviço de 
qualidade que o Sindicato sem-
pre prezou, também foi preciso 
readequar os valores e os servi-
ços. A estadia passa a oferecer 
somente  café da manhã, e o va-
lor a ser pago pelo sócio  passa 
a ser de 1,5% do salário, (com 
teto máximo de desconto de R$ 
40 a diária).   Convidados pas-
sam a pagar R$ 60.

QUÍMICOS GARANTEM DIREITOS 
E REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO
Reajuste será de 4%. Renovação da convenção foi assinada em 23 de outubro

Os trabalhadores do setor 
químico votaram pela assi-
natura do acordo coletivo 
da categoria em assembleia 
realizada em 19 de outubro. 
O índice de reajuste nego-
ciado com os empresários 
foi de 4%, de acordo com o 
INPC/IBGE (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) dos últi-
mos 12 meses.

As negociações deste ano 
foram bem complicadas. 
Houve uma única rodada 
de negociação com a ban-
cada patronal, às vésperas 
da eleição presidencial, e 
os sindicatos que negociam 
conjuntamente avaliaram a 
importância de garantir a re-
novação da Convenção Co-
letiva, com todos os direitos, 
uma vez que o presidente 
eleito, desde a campanha, já 
vinha dando sinais de que o 
seu governo não seria volta-

do aos trabalhadores.
Na avaliação do coorde-

nador geral do Sindicato, 
Osvaldo Bezerra, a garantia 
dos direitos por dois anos 
é a maior conquista dessa 
campanha salarial. “Conse-
guimos aprovar uma nova 
redação para a cláusula das 
gestantes, garantindo condi-
ções de trabalho adequadas 
no período gestacional, com 
isso, corrigimos uma lacuna 
deixada pela reforma traba-
lhista. Também mantivemos 
o grupo de trabalho para dis-
cutir pontos polêmicos da 
reforma”, avalia Bezerra.

O reajuste de 4% deve ser 
concedido para todos os sa-
lários, até o teto de R$ 8.528. 
Acima desse teto, o reajuste 
será fixado em R$ 341,12. Na 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) o reajuste 
foi de 5,59%, com 1,53% de 
ganho real, acima da infla-
ção.

CARAGUÁ REABRE EM
15 DE NOVEMBRO

CONFIRA 
Reajuste salarial
• 4% de reajuste para todos os salários, até o teto de R$ 8.528.

Salário normativo (piso salarial)
• Até 49 trabalhadores: passa de R$ 1.496,42 para R$ 1.556,28.
• Acima de 50 trabalhadores: passa de R$ 1.535 para R$ 1.596,40.

PLR mínima
• Até 49 trabalhadores: passa de R$ 947,02 para R$ 1.000.
• Acima 50 trabalhadores: passa de R$1.048,85 para R$ 1.110.

Teto para reajuste
•  R$ 8.528 (acima desse valor, reajuste fixo de R$ 341,12).

Cláusula Gestantes e Lactantes 
• Nova redação garante ambiente e condições de trabalho

adequadas ao período gestacional.

Manutenção do grupo bipartite de trabalho para discutir 
pontos polêmicos da reforma trabalhista.

Manutenção da atual Convenção Coletiva por dois anos (24 meses).


