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ASSEMBLEIA DEFINE RUMOS DA
Categoria se reúne no dia 25 de outubro, às 19h, no Sindicato

Os trabalhadores do setor 
químicos se reuniram com 
a bancada dos empresários, 
em 18 de outubro, para dis-
cutir a pauta de reivindica-
ções da Campanha Salarial 
2019 e se reúnem, em as-
sembleia, na próxima sexta-
-feira (25), às 19 horas, para 
avaliar a conversa.

Com a economia do país 
travada e o desemprego em 
alta, o discurso dos patrões 

foi muito duro. “Nossa briga 
é por aumento real. Conse-
guimos isso nas últimas ne-
gociações e estamos lutan-
do para manter, mas está 
cada vez mais difícil”, avalia 
o coordenador geral do Sin-
dicato, Hélio Rodrigues.  

Esse ano apenas as cláu-
sulas econômicas estão 
sendo negociadas, já que as 
sociais foram renovadas em 
2018 por dois anos. 

Os seis sindicatos que per-
tencem à Fetquim (Federação 
dos Trabalhadores do Ramo 
Químico), da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), e 

à Fequimfar/Força Sindical – 
que se juntou nessa negocia-
ção pelo segundo ano conse-
cutivo – estão unidos na luta 
por reajuste de salários.

CUT PROMOVE ATO CONTRA A ATUAL
POLÍTICA ECONÔMICA EM 30 DE OUTUBRO

O novo presidente da 
CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), Sergio No-
bre, anunciou um grande 
ato para 30 de outubro, em 
Brasília, no encerramento 
do 13º Concut (Congresso 
Nacional da Central), reali-
zado no início do mês.

O ato é contra a política 
econômica adotada pelo 

governo Bolsonaro e contra 
a reforma da Previdência, 
que deve inviabilizar a apo-
sentadoria dos brasileiros e 
jogar os idosos na miséria.  

Durante o congresso 
também foi eleita a nova di-
reção, que ficará à frente da 
entidade durante os próxi-
mos quatro anos.  

Nobre assumiu a presi-

dência, e o ex-presidente 
Vagner Freitas agora ocupa 
a vice-presidência da Cen-
tral. Nossa diretora, Rosana 
Sousa Fernandes, também 
foi eleita para a executiva 
da Central como secretária 
adjunta de Combate ao Ra-
cismo. Acesse o site www.
quimicosp.org.br e confira 
todos os dirigentes eleitos.  

PERÍODO DURÍSSIMO
Nobre definiu o momen-

to em que vivemos hoje 
no Brasil como um “perío-
do duríssimo” e lembrou 
as principais bandeiras da 
Central: a defesa da classe 
trabalhadora, da democra-

cia e da proteção social.   
Sobre os constantes ata-

ques do governo Bolsonaro 
ao movimento sindical, No-
bre disse: “Bolsonaro quer 
destruir a oposição ao seu 
governo. Ele está convenci-
do de que para destruir a es-
querda brasileira e os parti-
dos de esquerda ele precisa 
destruir a base social, que é 
o movimento sindical”.

O sindicalista lembrou 
que o desmonte começou 
com a reforma trabalhista e 
o corte em políticas sociais. 
“Essas duas medidas já 
causaram forte impacto no 
mundo do trabalho e nos 
sindicatos”, avaliou.

CAMPANHA SALARIAL DO SETOR QUÍMICO

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 re-
unirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2019, às 
19h, em primeira convocação, 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, nº 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 
Convenção Coletiva da categoria 2019-2020; 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 (Tribunal Regional Trabalho). 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 2019. Diretoria Colegiada.

DINO SANTOS


