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RECESSO DE FIM DE ANO
O Sindicato fecha para o recesso de fim de ano a partir do dia 

21 de dezembro (sexta-feira). As atividades serão retomadas 
no dia 7 de janeiro (segunda-feira). 

O plantão jurídico com os advogados retoma o atendimento 

presencial no dia 23 de janeiro (quarta-feira). 
O Clube de Campo de Arujá estará fechado nos dias 24, 

25 e 31 de dezembro de 2018 e 1º de janeiro de 2019. Após as 
festividades de fim de ano, as atividades voltam ao normal.

Juntos, por um 
2019 melhor!
Emprego, 
salário 
digno, saúde, 
respeito aos 
direitos e 
democracia 
são os desejos 
da diretoria 
deste 
Sindicato
para o 
próximo ano.
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É preciso lembrar 
que o Sindicato é dos 
trabalhadores e que sem 
essa união é impossível 
avançar.
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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
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9 6314 5629(11)

Investidas patronais contra direitos e 
organização sindical marcaram o ano de 2018

O ano de 2018 não foi dos 
melhores para os trabalhado-
res e o movimento sindical.  
Desde o fim do ano anterior, 
com a aprovação da refor-
ma trabalhista, as investidas 
patronais têm sido cada vez 
maiores contra os direitos 
dos trabalhadores e contra a 
organização sindical. 

Ainda assim, os setores 
farmacêutico e químico po-
dem se considerar privilegia-
dos, pois têm duas das me-
lhores convenções coletivas 
do País, que garantem muito 
mais direitos do que a legis-
lação trabalhista em vigor.

Nossa categoria também 
vinha há anos garantindo rea-
justes acima da inflação, por-
tanto, ainda que no último 
ano os reajustes negociados 
tenham sido mais modestos, 
continuamos garantindo o 

poder de compra dos salários 
e todos os direitos.  

Vale lembrar que na ne-
gociação dos farmacêuticos, 
em abril, conquistamos um 
reajuste de 2,5%, com 0,93% 
de ganho real; no setor quí-
mico garantimos a reposição 
integral da inflação (4%). A 
diferença entre os dois rea-
justes se deve à inflação acu-
mulada do período, que di-
fere de uma categoria para a 
outra, dependendo da data-
-base.  

Além das mobilizações 
que envolvem diretamente a 
categoria por direitos e salá-
rios, este Sindicato participa 
de campanhas  mais amplas 
para impedir a reforma da 
Previdência, por exemplo, 
que é de total interesse dos 
trabalhadores. 

Desde o fim do ano pas-
sado, o presidente Michel 
Temer tenta aprovar a tal re-
forma, que vai aniquilar com 
as aposentadorias dos brasi-
leiros. 

O novo governo assume em 
1º de janeiro e já se sabe que 
deve colocá-la em votação. 
Há uma pressão enorme dos 
empresários e do mercado fi-

nanceiro por essa reforma. 
Nós estamos de olhos bem 

abertos e dispostos a conti-
nuar a nossa luta. Porém, é 
preciso lembrar que o Sin-
dicato é dos trabalhadores e 
que sem essa união é impos-

sível avançar. 
Desejamos a todos os tra-

balhadores um ano novo 
com trabalho digno, direitos 
garantidos e respeito!

Diretoria Colegiada

Só isso?

Que coisa feia, 
meu filho! 

agradeça ao 
Papai Noel!

Desculpe, mas é o que 
tenho pra hoje!

Este é o
meu garoto!

eu sou terceirizado, 
trabalho intermitente...

essa reforma trabalhista 
do governo temer acabou
com a nossa categoria!

Vocês não têm um 
sindicato pra 

lutar por melhores 
condições de vida 
para a categoria?

Que trabalho 
precarizado!
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SORTEIO FINAL DA
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
SERÁ EM 14 DE DEZEMBRO

A campanha de sindicali-
zação lançada pelo Sindica-
to em junho está chegando 
ao fim. Muitos trabalhado-
res se associaram à entidade 
e muitos que já eram sócios 
aproveitaram a oportunida-
de para atualizar seus da-
dos e, assim, concorrer aos 

prêmios.  
As novas fichas que che-

garem até o dia 10 de de-
zembro participarão do 
sorteio final, em 14 de de-
zembro, às 19h, no Sindica-
to. Para o próximo ano, uma 
nova campanha, com novos 
prêmios, deve ser lançada.

Sindicato Mais Forte, Fique Sócio

sindicalização
premiadapremiada

MULHERES QUÍMICAS REALIZAM ENCONTRO ANUAL
Violência contra a mulher e o comparativo entre a CLT e as convenções coletivas da categoria foram os assuntos debatidos pelas trabalhadoras

As mulheres químicas rea-
lizaram o encontro anual nos 
dias 24 e 25 de novembro, em 
Embu das Artes.

Além das tradicionais me-
sas de debate, foram reali-
zados trabalhos em grupos 
para discutir as várias for-
mas de violência contra a 
mulher. “Os relatos indicam 
que a maioria das mulheres 
já sofreu violência e que, em 
geral, ela parte de namorado, 
marido e ex-marido”, diz Ce-
lia Alves dos Passos, secretá-
ria da Mulher do Sindicato. 

As mulheres dizem que 
não denunciam, pois temem 
por suas vidas e não têm a 
quem recorrer. “Visibilida-
de dos canais de denúncia, 
humanização dos atendi-
mentos nas delegacias e 
conscientização nas escolas 
foram algumas das sugestões 
que apareceram durante os 
debates”, relata Celia. 

A assessora do Sindicato, 

Marilane Teixeira, apresen-
tou um comparativo entre a 
Convenção Coletiva do setor 
químico e a nova legislação 
trabalhista em vigor no país 
e tirou muitas dúvidas das 
mulheres presentes. “O com-
parativo deixou claro que a 
Convenção dos químicos é 
muito superior à legislação 
trabalhista em vigor e isso se 
deve ao trabalho do Sindica-
to”, avaliou Celia. 

Marilane alertou que al-
gumas empresas se utilizam 
do discurso da reforma para 
retirar direitos e dizer que os 
acordos individuais se sobre-
põem à Convenção, mas ela 
explica que não é bem assim: 
“Parcelamento de férias, por 
exemplo, só pode ser realiza-
do com o consentimento do 
trabalhador”.

Dentre as denúncias de 
irregularidades, as mais fre-
quentes são a comunicação 
das férias em prazo inferior ao 

exigido pela lei e erros nos cál-
culos das homologações, que 
não estão sendo feitas no Sin-
dicato. “Em caso de dúvidas 
nos direitos ou nos cálculos 

das homologações, sugerimos 
que procure o departamento 
de homologação do Sindicato 
para conferência e esclareci-
mentos”, conclui Celia.

ATIVIDADE CULTURAL PARA COMEMORAR 
O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Como parte das ações reali-
zadas pelo Dia da Consciência 
Negra, comemorado em 20 de 
novembro, o grupo racial do 
Sindicato visitou o Museu Afro 
Brasil, no Parque Ibirapuera, 
no mês de novembro. 

Os trabalhadores que parti-
ciparam da atividade tiveram a 
oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre a história dos 
negros no Brasil e depois se re-
uniram numa roda de conversa 
para debater as condições do 
negro no mercado de trabalho.

O secretário de Formação 
do Sindicato, Geraldo Gui-
marães, lembrou a importân-
cia de o Sindicato discutir a 
questão racial. “Sabemos que 
os negros são sempre os mais 
explorados e também são os 
primeiros a serem atingidos 
pelo desemprego e pela pre-
carização do trabalho.” 

Segundo dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), 64,2% dos 
12,5 milhões de desemprega-
dos no Brasil são negros.

FOTOS: EDUARDO OLIVEIRA

EDUARDO OLIVEIRA
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SUA APOSENTADORIA 
ESTÁ EM RISCO!

A reforma da Previdência deve ser a primeira a ser implementada pelo 
novo governo e as novas regras são prejudiciais aos trabalhadores

A prioridade do novo go-
verno é aprovar a reforma da 
Previdência para atender aos 
interesses dos patrões e do 
mercado. As novas regras, já 
anunciadas, devem se pautar 
no modelo chileno, implemen-
tado na década de1980. 

Trata-se de um sistema de 
capitalização no qual os tra-
balhadores só recebem os be-
nefícios se fizerem uma espé-
cie de poupança. Quem não 
conseguir poupar porque está 
desempregado ou trabalhando 
sem carteira assinada ou por 
conta própria corre o risco de 
não se aposentar. 

O Chile foi um dos primei-
ros países do mundo a privati-
zar seu sistema de seguridade 

social e hoje enfrenta sérias di-
ficuldades. Lá os trabalhadores 
contribuem com 10% dos seus 
salários em uma conta de capi-
talização individual e sem ne-
nhum aporte patronal. 

A situação dos aposentados 
no Chile é crítica. Eles recebem 
em média, US$ 115 (dólares), 
o equivalente a R$ 445 (reais) 
e desde 2012 existe uma forte 
movimentação para recuperar 
o sistema de seguridade.

ISENÇÕES
O governo alega déficit no 

sistema previdenciário para 
aprovar essa reforma que li-
quida com a aposentadoria 
dos brasileiros, mas, segundo 
relatório do TCU (Tribunal de 

Contas da União), as isenções 
de impostos para empresas 
alcançaram R$ 354,7 bilhões. 
O valor corresponde a 30% da 
receita líquida do governo no 
ano e supera o déficit da Previ-
dência Social. 

Além disso, muitas grandes 
empresas devem milhões para 
a Previdência, dentre elas: JBS 
(R$ 1,8 bilhão); Caixa (R$ 549 
milhões); Bradesco (R$ 465 mi-
lhões); Vale (R$ 276 milhões) 
e Banco do Brasil (R$ 208 mi-
lhões). Sendo que, da lista dos 
maiores devedores, três são 
bancos. Além disso, não por 
acaso, os bancos serão os maio-
res beneficiados com o sistema 
de capitalização que o governo 
quer implementar por aqui.

COMO FORTALECER A

• Gerar empregos formais e renda
• Rever a política de isenções fiscas
• Combater a sonegação de impostos
• Promover a reforma tributária

(cobrando mais impostos dos mais ricos)

SINDICATO NA LUTA

MAIORES 
DEVEDORES DA 

PREVIDÊNCIA

• JBS (R$ 1,8 bilhão)

• Caixa (R$ 549 milhões)

• Bradesco (R$ 465 milhões)

• Vale (R$ 276 milhões) 

• Banco do Brasil (R$ 208 milhões)

Olho vivo!

Foi a luta do movimento sindi-
cal que conseguiu barrar até agora 
a reforma da Previdência. Durante 
o governo Temer foram várias as 
tentativas de votar essa reforma, 
mas o governo não conseguiu. 

“O Sindicato entra em 2019 
com essa pauta importante em 
seu calendário de lutas, mas o 

resultado final dessa batalha de-
pende do engajamento de todos. 
Sabemos que as pressões nos am-
bientes de trabalho têm aumenta-
do muito, mas não podemos nos 
acovardar. A participação de todos 
é fundamental para garantir nos-
sos direitos”, diz Osvaldo Bezerra, 
coordenador geral do Sindicato.

PREVIDÊNCIA?
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encarte
especial
Natal

DIREITOS
Direitos e democracia foi a 

pauta do movimento sindical 
no ano de 2018. Uma pauta 
que começou a ganhar for-
ça em 2016, quando Michel 
Temer assumiu o governo e 
começou a patrocinar os ata-
ques à classe trabalhadora.   

Quando o ano de 2018 co-
meçou, a reforma trabalhista 
já estava em vigor, e o gover-
no ameaçava votar a reforma 
da Previdência. No entanto, 
graças à ação do movimento 
sindical e aos inúmeros pro-
testos realizados, a reforma 
não emplacou. 

A vitória é momentânea. 
Sabemos que assim que o 
novo presidente assumir, em 
1º de janeiro, o assunto deve 
voltar a ser discutido. 

Apesar das inúmeras di-
ficuldades que os sindicatos 
vêm encontrando nas nego-
ciações coletivas, aqui o saldo 
é positivo. Na negociação do 
setor farmacêutico, em abril, 
conquistamos 2,5% de rea-
juste, com 0,93% de aumen-
to real e todos os direitos. No 
setor químico, garantimos a 
reposição da inflação (4%) e 
todos os direitos.

NA PAUTA DO ANO
DEMOCRACIA

E
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