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Campanha Salarial 2015 e combate aos ajustes

fiscais impulsionam lutas da categoria química

Diretoria do Sindicato 
dos Químicos e 

militantes da Unidos 
Pra Lutar participaram 

de ato em São José dos 
Campos, sexta-feira, 23, 
contra o fechamento de 

escolas por Alckmin 
(PSDB), a corrupção e 

os ajustes fiscais
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Trauen Plásticos
Irregularidades

A empresa não possui o sistema 
atualizado do cartão de ponto, não 
possui extintores, não fornece EPIs 
corretos, como: botas de segurança e 

luvas em todas as 
partes da linha. Há 
desv io  de  função , 
funcionários exercendo 
a  a t i v i d a d e  d e 
o p e r a d o r e s  d e 
m á q u i n a s ,  m a s 

recebendo como auxiliares de produção.

Produquímica
Assédio

O líder Fábio da área de 
produção maltrata e ri dos 
funcionários temporários 
da empresa. Te manca! 
Os trabalhadores exigem 
respeito!

Hokkaido
Falta de higiene

A cozinha onde é servido o almoço está 
repleto de insetos. Há baratas por todos 
os lados. A gerente Margareth disse que 

é normal. Normal só 
se for pra ela. Falta de 
vergonha da empresa!
Absurdo!

AS Technology
Atrasos 

A empresa atrasou o vale refeição de 
julho, agosto e setembro. Ainda teve a 
cara de pau de dizer que atrasaria os 
salários por causa da greve dos bancos.  
Desculpa, pois pode pagar via on line, 
com cheque, transferência etc. Não 
aceitamos essa patifaria!

Johnson
Industrial, Medical e Farmacêutica

O plano de cargos e salários não 
funciona. Só os indicados pela chefia 
previamente têm acesso às vagas 
internas. É uma enganação contra os 
trabalhadores um processo de seleção 
corrompido. 

Envie sua denúncia via site

O
 verão está chegando e você 
pode aproveitar momentos 
agradáveis na Colônia do 

Sindicato dos Químicos em São 
Sebastião. A Colônia passou por 
reforma recente na área de lazer, há 
piscina adulto e infantil novas, deck 
para tomar sol, churrasqueiras, 
mais quartos, ar condicionado, TV e 
m i c r o o n d a s  e m  t o d o s  o s 
alojamentos. Agora também temos 
um bar para o atendimento dos 
sócios e seus familiares.
 Para mais informações e 
agendamento, ligue na subsede de 
Jacareí no horário comercial. 
Telefone (12) 3953-3277. Aproveite!

ara você, trabalhador (a), enviar a sua denúncia, pergunta, dúvida, sugestão para o Sindicato dos Químicos, basta acessar o nosso site P( ), clicar na aba CONTATOS, ENVIAR DENÚNCIA e preencher o pequeno formulário que aparecerá. Em se www.quimicosjc.org.br
tratando de pergunta, a resposta será enviada para o seu e-mail. 

Reservas para a Colônia de Férias

http://www.quimicosjc.org.br
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CAMPANHA SALARIAL 2015

Nenhum direito a menos!
 Sindicato dos Químicos vem 

Orealizando assembleias com a 
base nas fábricas para deliberar 

os rumos da Campanha Salarial 2015. 
Quinta-feira, 29 de outubro, faremos 
uma Assembleia Geral no nosso 
salão, em São José dos Campos, 
para definir os encaminhamentos. 
Haverá uma primeira chamada às 
18h e segunda chamada às 18h30.

 A primeira posição da patronal 
fora dividir o INPC em dois pagamentos, 
retirar a PLR da Convenção Coletiva de 
Trabalho e aplicar o banco de horas.   
Posição que nós repudiamos de cara. A 
nossa luta é pela reposição da inflação e 
aumento real sem redução de direitos 
sociais e muito menos a implantação de 
banco de horas ou a retirada da PLR 
mínima da Convenção Coletiva de 
Trabalho, o que prejudicaria e muito os 

trabalhadores e trabalhadoras de 
pequenas empresas. 
 Vale ressaltar que a indústria 
química brasileira faturou R$ 156,7 
bilhões em 2014. Assim, não aceitamos 
redução de direitos! E a disposição de 
luta da categoria vai garantir uma 
Campanha Salarial vitoriosa! 
 À luta, companheiros, sempre! 
Compareçam e ajudem a definir os 
rumos da nossa Campanha Salarial!

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – Campanha Salarial 2015

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas e Farmacêuticas de 
São José dos Campos e Região, entidade sindical de primeiro grau, CNPJ 
53.322.442/0001-10, por seus representantes legais, convoca todos os trabalhadores 
das indústrias químicas, plásticas e farmacêuticas das cidades de São José dos Campos, 
Jacareí, Santa Branca, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Jambeiro, Paraibuna, 
Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela a comparecerem na Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 29 de outubro de 2015, no salão de 
assembleia do Sindicato à Praça Carlos Maldonado Campoy, nº 23 – Centro - São José 
dos Campos / SP, em primeira chamada às 18h e, em segunda chamada às 18h30, para a 
seguinte ordem do dia:

 1) Deliberação sobre a proposta patronal  apresentada para renovação da Convenção 
Coletiva (clausulas sociais e econômicas, inclusive, Participação nos Lucros e 
Resultados); 
2) Autorização para o Sindicato, por meio de seus representantes legais, assinar 
Convenção Coletiva, em caso de aceitação das propostas apresentadas; 
3) Aprovação de desconto de taxa de inclusão social em benefício da categoria como 
cláusula de Convenção Coletiva; 
4) Discussão e deliberação da proposta de estado de greve na categoria em caso de 
rejeição da proposta patronal; e, 
5) Autorização para que o Sindicato instaure dissídio coletivo em caso de recusa de 
proposta e impasse nas negociações.

 São José dos Campos/SP, 24 de outubro de 2015.

Wellington Luiz Cabral  Luiz Eduardo Sanches
Representantes Legais do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, 
Plásticas e Farmacêuticas de São José dos Campos e Região.

Assembleia 

na Johnson

22/10/2015

Encontro de Base 2015
aprovou pauta da categoria
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Governo e oposição atacam direitos dos trabalhadores

O
 governo Dilma já impôs aos 
trabalhadores perda no acesso ao 
seguro desemprego, seguro defeso 

(pescadores), pensão por morte, cortou R$ 
70 bilhões do orçamento prejudicando 
serviços públicos como saúde e educação, 
aprovou o fator 85/95 (soma do tempo de 
idade com o de contribuição de 85 para 
mulheres e 95 para homens) para a 
aposentadoria, mas já atrelado a um 
gradativo aumento para o fator 90/100. Teve 
ainda o PPE (Projeto de Proteção ao 
Emprego), que nada mais é do que reduzir o 
salário dos trabalhadores com redução de 
jo rnada para  garan t i r  o  luc ro  dos 
empresários.
 Houve aumento da taxa de juros, 
aumentando a inflação, encarecendo os 
serviços públicos, provocando desemprego 
e arrocho salarial. A luz aumentou 28% este 
ano e vai aumentar mais 17%. A conta de 

água subiu mais de 30% e há multa 
sobre o consumo. 
 Para garantir o lucro do mercado 
independente de impeachment ou de 
qual agente do capital venha assumir o 
poder, o governo Dilma lançou a 
chamada “Agenda Brasil”, uma garantia 
aos empresários de que o governo se 
comprome te  com o  avanço  da 
terceirização, a atacar o PIS/COFINS, a 
avançar  com as  p r i va t i zações , 
aumentar ainda mais a idade mínima 
para a aposentadoria, vender áreas 
públicas, atacar reservas indígenas etc.
 Tudo isso com o apoio da 
oposição de direita: PSDB, DEM, PTB, 
PDT, PROS etc. em nome dos ajustes 
fiscais, medidas para garantir o pagamento 
de juros extorsivos da forjada dívida pública. 
 Só a luta direta e conjunta dos 
trabalhadores pode derrotar o projeto de 

avanço da exploração de todos os governos!

P
or isso, é necessário unificar as lutas 
dos trabalhadores para enfrentar os 
ataques dos governos e patrões aos 

nossos direitos!

Fora todos os corruptos, seja Dilma (PT), 
Cunha (PMDB) ou Aécio (PSDB)!

 PT de Dilma, o PMDB de Cunha e 

Oo PSDB de Aécio tem um acordo 
de fundo: que os trabalhadores, 

jovens e setores populares paguem 
pelo “Ajuste” econômico. 
 O Impeachment de Dilma (PT) já 
foi deixado de lado pelo presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, depois que 
apareceram denúncias de contas 
milionárias na Suíça em nome dele. 
 Enquanto isso, nada melhora na 
vida dos trabalhadores. O governo 

federal, os estaduais e municipais estão 
comprometidos com o mesmo projeto 
d e  a t a q u e  a o s  d i r e i t o s  d o s 
trabalhadores, santificação do mercado 
financeiro especulador, destruição da 
economia popular, encarecimento do 
custo de vida, redução de direitos 
trabalhistas e previdenciários.
 Por isso, mesmo se ocorresse 
um Impeachment da presidente quem 
assumiria seria o vice-presidente, 
Michel Temer, que é outro corrupto do 

P M D B .  O  p r o j e t o  d e 
PT/PMDB/PSDB/DEM é o mesmo e 
significa somente uma disputa de 
interesses pela “chave do cofre”, 
deixando sempre os trabalhadores em 
último plano.

u e  t o d o  c o r r u p t o  e 

Qcorruptor seja preso e a 
chave da cadeia jogada 

fora! Nenhum partido da burguesia nos 
representa porque são todos contra os 
trabalhadores!

O PSDB quer destruir a educação em São Paulo!

H
á 20 anos no governo do estado de 
São Paulo, o PSDB vem destruindo a 
educação. Primeiro, inventou durante 

o governador Mario Covas a progressão 
continuada, que aprovava todo mundo para 
fingir que o sistema de educação estadual era 
uma maravilha. Ao longo dos anos, tem 
tratado os professores com balas de 
bor racha ,  casse te te ,  pe rsegu ições 
administrativas. A mesma violência contra os 
professores é prática do governador Beto 
Richa do PSDB do Paraná, do senador e ex-
governador de Minas Gerais Aécio Neves e 
também já ocorreu em Goiás sob o governo 
do PT. 
 Alckmin lançou um programa de 
“reorganização das escolas” que visa fechar 
escolas no estado, demitir professores e 
super-explorar os docentes com salas de 
aulas ainda mais superlotadas.  Cerca de 160 
escolas podem ser fechadas e 20 mil 
professores demitidos. Isso pode fazer 
irmãos estudarem em escolas diferentes, 
alunos serem transferidos para longe de casa 

e  d e i x a r 
p a i s 
desampara
d o s  p o r 
c a u s a  d a 
d i s t â n c i a 
e n t r e  a s 
escolas dos 
f i lhos e o 
c u s t o  d o 
transporte.
 O 
PSDB quer 
destru i r  a 
educação 
p ú b l i c a 
p a r a 
empurrar cada vez mais os alunos para a 
escola privada, fazendo com que os pais 
tenham que se desdobrar, se matar de 
trabalhar para bancar um estudo caro para os 
filhos. Esse é o compromisso do PSDB com a 
“mercantilização do ensino” por meio do corte 
no orçamento da educação, baixos salários, 

perseguição política dos professores, 
escolas mal equipadas e salas de aula 
superlotadas.

E
m defesa do Ensino Público de 
Qualidade! Quem fecha uma escola 
abre um presídio! Não ao fechamento 

das escolas! 


