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GARANTIR OS DIREITOS! AVANÇAR NAS CONQUISTAS!
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Teknia
Assédio moral

Os trabalhadores (as) da empresa TEKNIA AUTOMOTIVE 
estão sofrendo Assédio Moral Cole�vo em seu no local de 

trabalho, em Jacareí. O abuso está recorrente por parte da 
gestão e da liderança. Vários trabalhadores têm procurado o 
Sindicato para relatar que estão sofrendo psicologicamente 
por conta das humilhações pra�cadas por superiores. 
Funcionários com anos de empresa estão pedindo conta por 
não aguentarem mais. Chega de Assédio Moral!

ia 20 de Novembro é dia da Consciência Negra. É inegável que em quatro 

Danos de governo, Bolsonaro incentivou práticas racistas. Escondido no 
discurso de que “todos são iguais no Brasil”, houve o desmonte dos 

principais órgãos e ações que promoviam a igualdade racial, o que levou o país a 
ser denunciado na ONU (Organização das Nações Unidas) por racismo estrutural, 
em 2022.

Com o novo governo eleito, a luta da classe trabalhadora negra e pobre 
deverá continuar nas ruas exigindo o avanço nas questões de igualdade racial, 
cotas, além de saúde e educação públicas, gratuitas e de qualidade, salários 
dignos, moradia, transporte público acessível. 

A luta é contra o racismo e por direitos! Racismo mata e tem que acabar!

 assédio moral está cada vez mais frequente nas relações 

Ode trabalho por causa das crises do capitalismo. O assédio 
é um dos recursos que o sistema usa para reduzir o 

trabalhador moralmente, minar sua resistência, torná-lo até grato 
pela exploração submetida, amedrontar a organização coletiva da 
classe trabalhadora.
 Uma característica marcante do assédio moral é a 
inferiorização da vítima, O ISOLAMENTO, a intimidação do 
trabalhador por meio do poder hierárquico inconsequente e 
continuado. 
 O assédio moral pode ocorrer também no mesmo nível 
hierárquico, caracterizando o assédio horizontal. São comuns nos 
casos de assédio atitudes como piadinha, brincadeiras 
inconvenientes, comentários grosseiros e ofensivos, olhares 
constrangedores e até mesmo toques físicos, como: tapinhas na 
cabeça, na orelha ou pequenos esbarrões.

Há que se estabelecer o nexo causal entre os problemas 
de saúde do paciente e sua atividade prossional. Por isso, é 
importante até consultar um médico, explicar o ocorrido para que 
esses sintomas/doenças não sejam tratadas como resultado da 
vida cotidiana. Estresse, depressão e ansiedade podem ocorrer 
devido à banalização das humilhações e constrangimentos no 
local de trabalho. E precisam ter o nexo causal reconhecido.

BASTA DE ASSÉDIO MORAL!

20 de novembro DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Dia 10 de dezembro, às 10h

No salão de assembleias, em SJC
As inscrições para o sorteio 
podem ser realizadas com o 
Cláudio da Colônia e São d

Sebastião no (12) 3861-2218
(fone e WhatsApp) até o dia 9

Sorteio das Colônias 
de Férias para o Réveillon

CONFRATERNIZAÇÃO
NO SINDICATO COM 

OS APOSENTADOS DA
CATEGORIA QUÍMICA

Caraguatatuba

Caraguatatuba

São Sebastião

São Sebastião

ompanheiros e companheiras aposentadas da categoria, a direção do Sindicato irá 

Crealizar uma plenária no dia 17 de dezembro, no nosso salão, em São José dos Campos, 
às 9h30, para tratar de assunto de interesse dos aposentados (as). Será apresentada uma 

proposta de convênio médico com a presença da ADMAP (Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados). Haverá também bingo e uma confraternização para os companheiros (as)! Participem! 

Dia 17, às 9h30, no Sindicato, em São José dos Campos
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O Sindicato dos Químicos e a Federação 
dos Trabalhadores do Ramo Químico 
(FETQUIM) já haviam garan�do para esta 

Campanha Salarial a reposição da inflação e a 
garan�a de todos os direitos da Convenção 
Cole�va de Trabalho. A nossa data-base é 1° de 
novembro e o índice de reajuste passa a valer 
desde 01/11/2022. O INPC acumulado no período 
de 01/11/2021 a 31/10/2022 ficou em 6,46%. 

Vale ressaltar que o atual governo 
manipulou a inflação para as eleições, baixando o 
preço do ICMS dos combus�veis. Por isso, a 
inflação que as pessoas sentem na cesta básica e 
demais gastos é bem maior do que o índice oficial.

Resultado das Negociações do SETOR 
QUÍMICO no Estado de São Paulo - 2022

Sobre os salários de 01/11/2021, será aplicado, 
em 1° de novembro de 2022, o seguinte aumento:

a) Para os salários nominais até R$ 9.581,40, o 
percentual único e negociado de 6,46%.

b) Para os salários nominais superiores a R$ 
9 . 5 8 1 , 4 0 ,  s e r á  a c r e s c i d o  o  v a l o r  fi xo 
correspondente de R$ 618,96. 

Piso
Piso I – Empresas com até 49 empregados: 
R$1.977,36

Piso II – Empresas com mais de 49 empregados: 
R$2.028,32

Par�cipação de Lucros e Resultados (PLR)
PLR I – Empresas com até 49 empregados: 
R$1.149,77

PLR II – Empresas com 50 ou mais empregados: 
R$1.277,52

REAJUSTE SALARIAL DO SETOR QUÍMICO 2022DATA-BASE

IPA (CAÇAPAVA)
 N o  d i a  3  d e  n o v e m b r o ,  o s 
trabalhadores da empresa IPA, em Caçapava, 
fizeram greve  contra  160 demissões 
anunciadas e por avanço na Par�cipação nos 
Lucros e Resultados (PLR). O Sindicato e os 
trabalhadores tentaram por diversas vezes 
negociar com a empresa sem sucesso, 
portanto, não houve alterna�va senão parar a 
produção. As a�vidades na fábrica ficaram 
paralisadas por mais de 12h até que fosse 
reestabelecida as negociações. 

Com a Peãozada de braços cruzados e 
o nosso Sindicato na mesa de negociação, 
conquistamos o avanço na PLR, que passou de 
R$1.500 para R$ 4.000, importante avanço 
para os trabalhadores. A luta contra as 
demissões segue firme!

LUTAS E CONQUISTAS NAS FÁBRICAS!

DOW (JACAREÍ)
O Sindicato protocolou Estado de Greve na 

empresa devido as seguintes reinvindicações dos 
trabalhadores:
· cartão alimentação;
· incentivo da brigada de incêndio;
· abono salarial.

VET&CIA (JACAREÍ)

Estado de Greve protocolado em função das 
reivindicações dos companheiros (as):
· congelou a PLR e o abono;
· não avançou no cartão alimentação.

EM NEGOCIAÇÃO
Bayer, Pulcra, Basf, Unigel, Valin, Solutech, 

ICL São José dos Campos, ICL JAC I e II entre outras, 
seguem em negociação sobre a Campanha Salarial 
2022 da categoria química.

BRASILIT (JACAREÍ)
A empresa concedeu férias coletivas para 

todos os trabalhadores do 6X2, uma demanda dos 
companheiros histórica, mais 2 dias de concessão. A 
negociação das demais reivindicações continuam.

TARKETT (JACAREÍ)

A empresa também teve o Estado de Greve 
protocolado pelo Sindicato. Os trabalhadores 
reivindicam:
· não ao fechamento de um setor e as demissões dos 

trabalhadores.
· segue em discussão a campanha salarial 2022.

PELZER (TAUBATÉ)

· Campanha salarial encerrada com PLR no valor de 
R$ 4 mil;

· Horas extras aos domingo e feriados de 150%;
· Todas as cláusulas da Convenção Coletiva 

garantidas;
A Pelzer tem cesta de Natal para todos os 
trabalhadores também. O Sindicato segue rme na 
luta da organização da classe trabalhadora.

FLC (CAÇAPAVA)

· Campanha encerrada com PLR de R$ 4 mil;
· Ticket alimentação de R$ 400,00; 
· Abono de R$ 400,00;
· Cesta de Natal para todos os trabalhadores; 
· Horas extras de 130% e 85%.
Parabéns aos companheiros!

VIAPOL (CAÇAPAVA)

· Os trabalhadores conquistaram garantia de direitos 
com horas extras de 85% aos sábados e 125% 
aos domingos e feriados; 

· Cartão alimentação de R$ 387,00;
· Um cartão alimentação extra de R$ 400,00.

TEKNIA (JACAREÍ)

A mobilização dos trabalhadores conquistou a 
manutenção da Convenção Coletiva de Trabalho com 
todos os direitos garantidos, cesta de Natal para 
todos os trabalhadores e a garantia dos empregos. 
Seguimos rmes na luta!

PLASTIC OMNNIUM (TAUBATÉ)

· A luta da companheirada obteve PLR de R$ 
6.500,00; 

· Cartão alimentação de R$ 600,00;
· Abono no cartão, em dezembro, de R$ 1.000,00;
· Abono em dinheiro de R$ 1.000,00 em dezembro de 

2023.
Valeu a mobilização, companheiros e companheiras!

IFF - TAUBATÉ 

A luta dos trabalhadores (as) garantiu a Convenção 
Coletiva de Trabalho com horas extras de 125% aos 
domingos e 80% aos sábados e cartão no m do ano 
no valor de R$ 375,00.

UNIMETAL (TAUBATÉ) 
Foi garantido a reposição integral da inação mais 5% 
de aumento real. Parabéns, companheiros!

ICL JAC I
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A
 derrota de Bolsonaro trouxe um evidente alívio aos 
trabalhadores, à juventude do país e do mundo. Com o 
resultado do 2º turno, a celebração popular foi massiva 

nas ruas das principais cidades brasileiras. Bolsonaro é 
responsável por mais de meio milhão de mortes pela Covid-19, 
pela destruição da Amazônia e do meio ambiente, pelo ataque 
contra tudo o que é público e contra os direitos da classe 
trabalhadora, das mulheres, dos LGBTQIA+, dos povos 
indígenas e da população negra. De agora em diante, os 
trabalhadores e os pobres terão que se organizar e mobilizar, 
com independência política em relação ao governo de Lula e 
Alckmin para cobrar e defender todas as nossas conquistas e 
alcançar novos avanços sociais. 

É necessário lutar pela revogação das reformas 
trabalhista e da previdência já! Precisamos exigir que Bolsonaro 
pague por todos os crimes que cometeu durante a pandemia! 
Não à Reforma Administrativa que vai acabar com o serviço 
público!

O DESAFIO DOS TRABALHADORES (AS)
 DIANTE DO GOVERNO LULA/ALCKMIN 

EM DECISÃO ARBITRÁRIA, 
GENERAL MOTORS DEMITE DIRIGENTE SINDICAL 

E
m uma decisão arbitrária e antissindical, a 
General Motors, em São José dos 
Campos, demitiu o dirigente sindical Luiz 

Carlos Prates, o Mancha. Metalúrgico há 35 
anos na GM, Mancha foi surpreendido pela 
direção da fábrica, que o demitiu de maneira 
unilateral. 

Ele havia retomado recentemente sua 
função na fábrica, de eletricista de manutenção. 
Atualmente, Mancha é membro da Secretaria 

Executiva Nacional da central sindical CSP-
Conlutas. Por isso, tem direito à estabilidade no 
emprego. O Sindicato dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos e Região enviou uma 
noticação extrajudicial ao diretor de relações 
trabalhistas da GM, exigindo o cancelamento 
imediato da demissão e reversão desse abuso 
de direito. 

A entidade considera que a GM violou a o 
artigo 8º da Constituição Federal, bem como a 

Convenção 
9 8  d a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Ambos se referem à liberdade sindical. 

Nós da direção do Sindicato dos 
Químicos de São José dos Campos e Região 
repudiamos a decisão arbitrária da General 
Motors e exigimos o cancelamento imediato da 
demissão do companheiro Mancha.

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL: 

E
m maio deste ano, no campo de 
refugiados da Cisjordânia, ocupada por 
Israel, policiais israelenses assassinaram 

a jornalista palestina Shirin Abu Akleh. Aquele 
fo i  um caso  de  g rande  repe rcussão 
i n t e r n a c i o n a l .  A l g u n s  d i a s  d e p o i s , 
completaram-se 74 anos do Nakbah, a 
sangrenta invasão israelense na Palestina para 
fundar o Estado de Israel, o que implicou na 
morte de milhares de palestinos. 
 O militante argentino e dirigente da Liga 
Internacional Socialista (LIS) Alejandro Bodart, 
postou a seguinte mensagem em rede social: 

“74 anos da catástrofe que o povo palestino 
está vivendo nas mãos do Estado racista e 
genocida de Israel. O símbolo chave de suas 
casas e terras roubadas está presente em todas 
as lutas. Por uma Palestina laica e democrática, 
do rio ao mar”. 
 A postagem que denúncia atrocidades 
contra o povo palestino causou a Alejandro uma 
queixa criminal da Delegação das Associações 
I s r a e l i t a s  A r g e n t i n a s ,  q u e  a l e g a 
“discriminação”. Utilizam o falso argumento de 
que a denúncia política do Estado de Israel e 
suas ações criminosas equivalem à 

discriminação religiosa ou racial.
 O nosso Sindicato se soma em defesa 
do dirigente argentino Alejandro Bodart, para 
que seja garantido o direito dele à liberdade de 
expressão e a solidariedade com a luta heroica 
do povo palestino. 
 Palestina Livre!

Luiz Carlos 
Prates, o 
Mancha 
Foto: 
Roosevelt 
Cássio

NÃO À PERSEGUIÇÃO CONTRA ALEJANDRO BODART


