
221 - de 01/08 a 15/08 de 2013

12ª FESTA DA CATEGORIA
QUÍMICA REÚNE 5 MIL PESSOAS

DIAS NACIONAIS
DE PARALISAÇÕES

TRABALHADORES LUTAM
CONTRA REDUÇÃO DE DIREITOS
30 DE AGOSTO É DIA DE LUTA!

DENÚNCIAS
POR FÁBRICA
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12ª FESTA DA
CATEGORIA
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AS LUTAS DOS
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Com a Boca no Trombone!

Johnson
Desmotivação

O monitor Fernando do DPA Logística é
mestre em desmotivação de equipes. O
cara vive presionando os trabalhadores.
Quando alguém falta por motivo de saúde,
o sujeito manda recado por meio de

brincadeiras de
mau gosto. O cara
está em total
desacordo com o
tal CREDO da
empresa. Muitos
t r a b a l h a d o r e s
e s t ã o
comple tamente
desmotivados por
causa dele.

Johnson
Correção de salário

Estão treinando os movimentadores de
carga no DPA para o cargo de conferente.
Quando falta conferente, eles colocam um
movimentador para fazer esta função! E a
correção de salário na carteira? Acúmulo
de função não!

Wana Produtos Químicos
Morte de terceiro

Um trabalhador terceirizado sofreu uma
queda na empresa no dia 3 de julho e
faleceu na hora. O Sindicato acompanhou
toda a situação e acionou o Ministério
Público do Trabalho, que fez perícia no
local. O laudo ainda não saiu. Os

companheiros
terceirizados,
além de
serem os
m a i s
explorados,
também são
a maior
parte das

vítimas de
acidentes por causa da precarização maior
quanto à legislação trabalhista. O Sindicato
acompanha o caso.

Atividade da Secretaria
dos Aposentados

A nossa Secretaria dos Aposentados realizou um novo
encontro com esses companheiros da categoria no dia 12 de julho.
Dezenas de aposentados compareceram à palestra da Dra.
Marilena, advogada do Sindicato especialista em aposentadoria.

A Dra. explicou os tipos de aposentadoria, os casos de
revisão e falou sobre a polêmica questão da “desaposentadoria”.
Já houve decisões favoráveis há alguns trabalhadores no sentido
de anular a aposentadoria e o trabalhador entrar com novo pedido
levando em conta anos adicionais de contribuição.

Há polêmica jurídica sobre a devolução da aposentadoria
já recebida. Por isso, a questão está parada no STF e só deve ir
a plenário depois do fim do julgamento dos recursos dos
condenados no escândalo do mensalão. Contudo, nós lutamos
para que esse direito seja reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal.

Sindicato dos Químicos de São José
dos Campos e Região: 50 anos de luta!

O Sindicato dos Químicos
completa 50 anos em 2013. Muitas
lutas importantes marcaram a
história desta categoria. Esse
histórico de lutas é retratado em uma
cartilha, que já foi distribuída na
Festa da Categoria, e será usada em
outras atividades dos trabalhadores.

Só a luta traz conquistas!
Parabéns a toda esta categoria de
trabalhadores, químicos,
farmacêuticos e plásticos por
terem construído na luta a história
deste Sindicato!

O assédio moral cada vez
mais tem sido usado como arma
ideológica do capitalismo para
oprimir o trabalhador. Por isso, nós
temos que combater esta prática
da patronal e das chefias cães de
guarda do capital. Pensando nisso,
o Sindicato dos Químicos
elaborou uma cartilha explicando
as formas de assédio moral e
como denunciá-lo. O material será
entregue nas fábricas e está
disponível também na nossa sede.

Cartilha sobre ASSÉDIO MORAL
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Mais de cinco mil pessoas
participaram da confraternização anual da
categoria química deste ano. Milhares de
sócios e seus familiares se reuniram no
dia 28 de julho, em São José dos Campos.
Os companheiros aproveitaram o
churrasco e para dançar ao som de música
ao vivo. As crianças aproveitaram a piscina
de bolinhas, o escorregador, o futebol de
sabão, o pula pula, pipoca, algodão doce,
refrigerante.

Os sócios ainda participaram do
tradicional sorteio de brindes, que este ano
teve cinco motos. Em 2013, o Sindicato dos

Químicos completa 50 anos de história. Os
companheiros receberam no evento uma
cartilha lembrando muitos momentos
importantes da categoria.

Durante as saudações aos
companheiros, a diretoria do Sindicato
ressaltou que esta história foi construída
com a união dos companheiros nas portas
de fábricas, nas greves, paralisações,
passeatas etc.

É importante lembrar esta história de
enfrentamento contra os governos e
patrões até para entender a importância de
encampar todas as lutas dos trabalhadores

neste momento de manifestações
populares gigantescas no país. Este
espírito de enfrentamento do povo
contagia a nossa categoria e nos motiva
ainda mais para a campanha salarial que
se aproxima. É hora de união com a classe
trabalhadora, com os novos companheiros
filiados ao Sindicato neste último período
de sindicalização para fortalecer as lutas e
conquistar vitórias importantes para os
químicos e farmacêuticos!

A Festa da Categoria é uma conquista
dos trabalhadores! Parabéns,
companheiros e companheiras!

O Sindicato dos Químicos e os
outros sindicatos do ramo químico no
estado de São Paulo já se reuniram com
a FETQUIM (Federação dos
Trabalhadores Químicos)
para discutir a Campanha
Salarial 2013. O encontro
realizado em Cajamar (perto
de São Paulo), em 19 de
julho, fez uma discussão
sobre a conjuntura política-
econômica do país e a
situação do setor químico.

O Sindicato dos
Químicos, representado

pelo dirigente sindical Eder José, analisou
que o governo federal  construiu uma
política econômica com data para começar
e acabar por causa de um índice de

emprego frágil, baseado nas
obras do PAC (Política de
Aceleração do Crescimento) e
dos megaeventos (Copa das
Confederações, Copa do
Mundo, Olimpíadas) e do crédito
fácil e caro.

Por isso, é preciso
combater o endividamento da
classe trabalhadora em função
dos créditos consignados,

cartões de crédito, cheque especial com
aumento real nos salários. Ao mesmo
tempo, temos que exigir do governo o
fim  das isenções fiscal para a burguesia,
inventimentos em serviços públicos etc.

Os sindicatos da FETQUIM farão
assembleias em todas as bases em breve
para construir a pauta de reivindicações
da categoria. Contudo, o encontro já
lançou pontos importantes, como:

• REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO!

• AUMENTO REAL!
• 180 DIAS DE LICENÇA

MATERNIDADE!

FETQUIM COMEÇA LUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2013
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Os trabalhadores de todo o país
pararam a produção no dia 11 de julho para
lutar por seus direitos. Na nossa categoria,
os trabalhadores pararam a produção na
Johnson, na TI Brasil, na FLC, na IPA e na
Plastic Omnium. Os patrões são os
grandes parceiros dos governos na retirada
de direitos da classe trabalhadora. Então
nada mais
natural e
justo do que
cruzar os
braços para
enfrentar os
a t a q u e s
aos direitos
t r a b a l h i s t a s ,
previdenciários e lutar
por serviços públicos
de qualidade para o povo brasileiro.

Nós participamos da mobilização
nacional convocada pelas centrais
sindicais, mas sem rebaixar a nossa pauta
para “proteger” o governo Dilma ou por
interesses próprios. Sabemos que a Força
Sindical e a CUT, por exemplo, estão em
braço de guerra com o governo federal para
ganhar mais cargos, mais dinheiro e mais
espaço na política partidária da base
governista com essa falsa democracia dos
governos burgueses. Essa política entreguista
das centrais sindicais pelegas e reacionárias
não interessa à classe trabalhadora.

NOVO DIA NACIONAL DE
LUTAS: 30 DE AGOSTO!

As próximas mobilizações nacionais
da classe trabalhadora contra os ataques

A bancada dos patrões na
Câmara dos Deputados tentou aproveitar
a confusão em Brasília com a pressão
popular nas ruas, mas amargou uma
derrota. 315 deputados federais da
bancada patronal aprovaram o fim da
multa de 10% do FGTS nos casos de
demissão sem justa causa, mas o projeto
foi vetado.

Esta multa não é paga ao
trabalhador, mais sim ao caixa do FGTS.
A multa de 40% sobre o FGTS pago ao
trabalhador em caso de demissão sem a
justa causa é um direito trabalhista. Já
esta taxa adicional de 10% foi criada em

Derrota para os patrões: demissão sem justa
causa ainda impõe multa de 10% do FGTS

2001 para ajudar a cobrir uma dívida
bilionária do FGTS junto a trabalhadores
lesados nos planos Verão e Collor 1.

Depois de toda a isenção fiscal e
financiamentos públicos generosos que os
patrões receberam, nada mais justo do que
manter a taxa. É importante dizer que o
governo por questão moral já deveria ter
imposto como condição para os
empréstimos com o dinheiro do povo a
garantia de emprego nas empresas
financiadas com dinheiro público. Se quer
grana do povo emprestado, no mínimo, os
patrões deveriam garantir a manutenção
dos empregos. Mas o governo não avança

neste sentido. Pelo contrário, continua
financiando megalomaníacos capitalistas,
como Eike Batista, e especuladores
financeiros com o dinheiro público do
BNDES.

Trabalhadores param a produção para lutar por direitos!
dos governos e patrões
já têm data: 6 e 30 de
agosto. No próximo dia
6, serão realizadas
manifestações e
atividades específicas
contra o projeto de lei
4330, que permite o avanço da

t e r c e i r i z a ç ã o ,
inclusive, sobre a
atividade-fim. Que o
governo, e
principalmente a
bancada patronal,
recue e retire este projeto da
pauta do Congresso.

É com este espírito
revolucionário que estaremos
presentes em todas as lutas da

classe trabalhadora e na construção do
novo Dia Nacional de Mobilizações, em 30
de agosto.
O
trabalhador
tem que

estar nas ruas, mas sem rebaixar as
bandeiras históricas de luta da classe
trabalhadora. Sabemos que mais
investimentos em saúde, educação,

habitação popular, segurança só vão
ocorrer com a mudança da política e do
projeto econômico neoliberal herdados da
era FHC.

 Fim da corrupção só com a prisão
dos corruptos e corruptores. Mais
investimentos nos serviços públicos só com
o fim o desvio do dinheiro público para o
superávit primário que faz a festa de

banqueiros nacionais e
internacionais. Saúde e
educação eficientes só com
investimentos do BNDES no
povo, não nos bolsos da
burguesia, como Eike-farsa-
Batista.

 Toda essa conjuntura de
mobilizações deve impulsionar

a união da categoria também para uma
Campanha Salarial vitoriosa junto com as
outras categorias com data-base no 2º
semestre. Esta claro que só com parada
de produção, manifestações de massa,
atos públicos o povo vence. Vamos à luta,
companheiros!

Johnson

TI Brasil

Plastic Omnium


