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DEMOCRACIA EM RISCODEMOCRACIA EM RISCO
Bolsonaro participa de 

novos protestos antidemo-
cráticos, e brasileiros rea-
gem. Torcidas de times rivais 
unem-se pela primeira vez 
para lutar por democracia e 
contra o fascismo. Intelec-
tuais, artistas e formadores 
de opinião se pronunciam 
nas redes sociais aderindo à 
#antifascistas.

A CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) divulga do-
cumento em que afirma que 
está articulando com as ou-
tras centrais sindicais e os 
movimentos sociais o pedi-
do de impeachment de Bol-
sonaro.      

Para a Central, o presi-
dente e seu governo são os 
principais responsáveis pelas 
mortes dos brasileiros e pelo 
agravamento da crise social 

no país. “Ao invés de imple-
mentar políticas que prote-
jam o emprego e a renda dos 
trabalhadores, dos informais, 
dos precarizados e da popu-
lação em situação de vulne-
rabilidade, o governo segue 
com a destruição e flexibili-
zação dos direitos”, diz trecho 
do documento. 

A CUT também reforça a 
necessidade de pressionar 

o Congresso para impedir a 
aprovação de medidas que 
prejudicam ainda mais os 
trabalhadores. Porém, adian-
ta que a pressão será virtual, 
sem manifestações nas ruas, 
para preservar a saúde dos 
brasileiros.  

Acompanhe informações 
atualizadas diariamente no 
site do Sindicato: 

www.quimicosp.org.br.  

VOCÊ SABE O QUE É FASCISMO?
Fascismo é um movimento reacionário que tem como principal objetivo 

anular a força política da esquerda e da classe trabalhadora para garantir a 
manutenção do sistema capitalista. O fascismo cultua a violência e é contrário 

a movimentos de modernização e democratização da sociedade. 
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A produção industrial 
brasileira registrou queda 
de 18,8% no mês abril na 
comparação com março. De 
acordo com o IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística), essa é a que-
da mais intensa da indús-
tria desde o início da série 
histórica, em 2002, e o se-
gundo resultado negativo 
consecutivo, acumulando 
uma perda de 26,1% no 
período.  O número reflete 
os impactos do isolamento 

social iniciado em meados de 
março.

É importante observar que 
essa queda se dá de forma 
mais acentuada na indústria 
automobilística, setores liga-
dos a viagens, produção de 
móveis, eletrônicos e têxteis, 
dentre outros.   

Na direção oposta,  alguns 
setores cresceram. Caso dos 
alimentos (3,3 %), perfumaria, 
sabões e produtos de limpeza 
(1,3%) e de produtos  farma-
cêuticos (6,6%). Portanto, dois 

importantes setores ligados à 
nossa categoria registraram 
aumento na produção e, con-
sequentemente, de vendas 
também. 

O Sindicato tem negociado 
com empresas que passam 
por dificuldades, com o obje-
tivo de preservar empregos 
e direitos, mas esses acordos 
precisam passar pelo crivo da 
entidade para a proteção dos 
trabalhadores. “Nem toda em-
presa está em dificuldade, e 
os acordos precisam ter algu-

ma proteção para o traba-
lhador. Não faz sentido fa-
zer acordos com quem não 
precisa e sem proteção”, 
explica Antenor Nakamura, 
secretário de Administração 
do Sindicato. 

O dirigente alerta os tra-
balhadores para que não 
aceitem acordos individuais 
e, em caso de dúvidas, pro-
curem o Sindicato, que con-
tinua atendendo normal-
mente, de forma remota, 
pelo Whatsapp 963145629.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL ENCOLHE, MAS SETOR 
FARMACÊUTICO E DE LIMPEZA CONTINUAM CRESCENDO

GOVERNO ATACA DIREITOS DURANTE A PANDEMIA 
Ao contrário de outros paí-

ses em que direitos, emprego 
e renda foram protegidos du-
rante a pandemia, o governo 
Bolsonaro tem se aproveitado 
desse difícil momento para fle-
xibilizar direitos e piorar ainda 
mais a situação da classe tra-
balhadora. A aprovação da MP 
936 que permite a suspensão 
dos contratos e a redução de 
jornada e salários é um claro 
exemplo disso. 

Felizmente, graças a ação da 
CUT algumas das medidas não 
passaram na votação ocorrida 
em 28 de maio. “O movimen-
to sindical conseguiu alguns 
avanços, mas ainda há vários 
problemas. Nós defendemos 
a participação obrigatória dos 
sindicatos nas negociações, 
independente de faixa salarial 
e do tamanho da empresa. O 
trabalhador é a parte frágil, 
não pode negociar sozinho, 
mas a MP estimula acordos 
individuais para salários até 
dois mínimos e para os que 
recebem acima do teto pre-
videnciário”, analisa Marilane 

Teixeira, assessora econômica 
do Sindicato. 

A economista diz ainda que 
o trabalhador que tiver o con-
trato suspenso terá que arcar 
por dois meses com o paga-
mento do seu próprio INSS 
como segurado facultativo 
sob pena de perder o período 
para efeito de contagem para 
tempo de aposentadoria.

As pressões do movimento 
sindical continuam agora no 
Senado, para que a redação fi-
nal apresente avanços. 

SINDICATO NEGOCIA  
Para driblar os efeitos da 

MP 936, que permite a redu-
ção de jornada e salários du-
rante a pandemia de corona-
vírus, o Sindicato se antecipou 
e negociou um acordo com os 
patrões do setor químico, ga-
rantindo a manutenção dos 
salários integrais mediante a 
compensação das horas após 
o período de crise. 

A assinatura desse acordo 
se dá por adesão das empresas 
e está sendo firmada só após 

avaliação de cada caso. 
A MP 936, mesmo com o 

pagamento do benefício do 
governo, não repõe os salários 
integralmente. Segundo cál-
culos do Dieese (Departamen-
to Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), to-
dos os trabalhadores perderão 
dinheiro.

Esse acordo coletivo que 
vale até dezembro prevê o pa-
gamento da diferença entre o 
que o trabalhador deveria re-
ceber no mês (seu salário inte-
gral) e o valor que ele efetiva-
mente receber em decorrência 
da redução da jornada e do 
salário, acrescido do Benefício 
Emergencial, pago pelo gover-
no. A diferença não recebida 
será convertida em horas, que 
serão compensadas e pagas 
no encerramento do estado 
de calamidade pública. “Ga-
rantimos a reposição de 100% 
do salário após a pandemia e a 
participação do Sindicato nas 
negociações”, observa Hélio 
Rodrigues, coordenador-geral 
do Sindicato. 
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