
Denúncias
por fábricas

Pág 2 

As lutas dos 
trabalhadores

Pág. 3

Não à retirada 
de direitos 

Pág. 4

Boca no
Trombone

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS, PLÁSTICAS E FARMACÊUTICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO

Ano 17      Número 266      De 24/04/17 a 02/05/2017     

GREVE

CONTRA A

TERCEIRIZAÇÃO

CONTRA A

REFORMA 

TRABALHISTA

CONTRA A

REFORMA DA

PREVIDÊNCIA

28de abril

GERAL



Boca no Trombone - Pág. 2

Alltec
Assédio

O encarregado do 1º turno da área de 
acabamento maltrata os funcionários, é 
ignorante, comete assédio moral. Ele só 
sabe subir e descer as escadas o dia 
inteiro. Não tem educação nenhuma 
com as pessoas. O encarregado da sala 
branca do 1º turno é a mesma coisa. 
Adora reuniãozinha pra assediar, cobrar 
além da conta. Se a empresa não tomar 
u m a  a t i t u d e ,  v a m o s  p a r a r  a 
companheirada e fazer uma paralisação 
que a empresa pode colocar na conta 
dos dois. Ninguém pode trabalhar sob 

assédio moral.

Johnson
Soberba

Tem uma coordenadora da fábrica de 
Agulhas que acha que trabalha sozinha. 
Não houve ninguém. Não propõe nada. 
Só cobra e aponta o dedo. Haja 
prepotência. Te manca, pelega! Chegou 
há poucos meses e já tá se achando!

Johnson
Cobranças

O ambiente de trabalho na fábrica de 

OB não está bom. Muita cobrança e 
pouco trato para lidar com as pessoas.

Johnson
Assédio Moral

O gerente e supervisor do Toucador 
ficam de leão de chácara na entrada e na 
saída dos turnos. Pior: eles têm a cara de 
pau de proibir que funcionários e 
funcionárias usem os produtos da 
própria Johnson. Chega ao cúmulo de 
proibir o Sempre Livre no banheiro 
f e m i n i n o ,  a m e a ç a n d o  a t é  d e 
fiscalizarem os armários. Tudo isso é 
assédio! Acordem, pelegões!

Atividade do Dia Internacional das Mulheres

 Secretaria de Mulheres do Sindicato dos Químicos Arealizou atividades na sede, em São José dos Campos, e na 
nossa subsede de Caçapava para discutir o papel da 

trabalhadora na sociedade, o combate ao machismo e à violência 
de gênero. As atividades contaram com companheiras de muitas 
fábricas da região. É muito importante aproximar as 
trabalhadoras do Sindicato ainda mais com uma pauta específica 
para a luta da mulher trabalhadora!

O 8 de março não pode ser apropriado pelo capitalismo. 
Esta data nasceu da luta das mulheres por melhores condições de 
trabalho, salários e direitos. Parabéns às trabalhadoras pelo Dia 
da Mulher Trabalhadora e pela participação nas atividades! 

Trabalhadores da Henkel/Basf vencem ação de R$ 5 milhões

 Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e 

Oregião está realizando o pagamento de cerca de 490 
trabalhadores incluídos em um processo  contra vencido

a Henkel/Basf, empresa de Jacareí. O processo coletivo é 
relativo à correção de perdas com planos econômicos de  a 1989
1991. O valor total das indenizações é de , o que R$ 5 milhões
representa um estímulo milionário a economia local. Esta foi uma 
grande vitória dos trabalhadores! 

Todos os companheiros que atuaram na empresa na 
década de 1990 têm direito à indenização. No caso de 
falecimento do trabalhador ou da trabalhadora, a indenização 
cabe aos herdeiros legais. Procure o nosso departamento 
jurídico para se informar sobre este processo – 3921-8177

 Sindicato dos Químicos e a FETQUIM (Federação dos OTrabalhadores Químicos de São Paulo) acabam de encerrar a 
campanha salarial do setor farmacêutico da categoria. 

Conquistamos aumento de 5% ante inflação de 4,57% na data-base, em 1º 
de abril, e reajuste de 20% na cesta básica/vale alimentação para quem 
ganha o piso nas empresas acima de 100 funcionários. Também 
conseguimos uma cláusula recomendando a adesão à licença paternidade 
de 20 dias.

Conquistamos a manutenção da jornada de 40h semanais e uma 
cláusula chamada de “ultratividade da norma coletiva”, que garante os 
direitos desta convenção até campanha salarial no ano que vem. Isso 
impede que os ataques do governo Temer (PMDB) interfiram na nossa 
convenção coletiva firmada. Parabéns aos trabalhadores por esta 
campanha vitoriosa!

Salário Normativo: R$ 1.477,00 para empresas com até 100 
empregados e de R$ 1.629,00 para empresas a partir de 101 empregados. 
O reajuste foi de 5% com ganho real de 0,41%.

Participação nos lucros ou resultados: R$ 1.577,00 para empresas com até 
100 empregados e R$ 2.188,00 para empresas a partir de 101 empregados. 
Reajuste de 6,95%, ou seja, 1,86% acima da inflação.

Setor farmacêutico conquista 
aumento real nesta campanha
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ompanheiros e companheiras, a classe Ctrabalhadora vive um momento de 
muitos ataques dos governos a serviço 

dos patrões, do sistema bancário e dos 
especuladores financeiros. O governo Temer 
(PMDB) e toda a sua corja corrupta envolvida na 
Lava Jato e em infinitos outros esquemas de 
corrupção não tem legitimidade para governar e 
muitos menos para retirar os direitos do povo 
trabalhador, que sustenta este país.

E a corrupção não é apenas no Caixa 2 
para as eleições. Rodrigo Maia (DEM/RJ), 
presidente da Câmara; Eunício de Oliveira 
(PMDB/CE), presidente do Senado; Renan 
Calheiros (PMDB/AL) e dezenas de outros estão 
envolvidos na venda de medidas provisórias 
para a Odebrecht. Isso porque só a Odebrecht 
está sendo investigada. Imaginem os outros 
setores com forte influência sobre o Congresso e 
o governo, como os bancos. A roubalheira é 
generalizada neste capitalismo de compadrio.

Junto com os cortes de investimentos 
sociais na educação, saúde, segurança pública, 
cultura, estas reformas vão afetar a renda da 
família brasileira, diminuir a arrecadação de 
impostos com a ampliação do subemprego, 
piorar a crise para o povo e aumentar a pobreza 
enquanto os bancos seguirão batendo recordes 
de lucro. Menos direitos significam renda 
menor, queda do poder aquisitivo, o que freia a 
economia. Menos investimentos sociais 
significam aumento da pobreza.

Essa corja de corruptos que defende os 
interesses dos patrões, dos bancos e dos 
especuladores financeiros tem nome e partido. 
São os deputados, senadores e ministros do 
PSDB, DEM, PROS, PSB, PSC, PSDC, PTB, PMDB e 
outras legendas de “aluguel” que apoiam o 
governo Temer e servem aos interesses do 
mercado da mesma forma que estiveram juntos 
com o PT no ataque aos trabalhadores.

Os ataques não são apenas dos 
governos.  Esses polít icos defendem os 
interesses da FIESP, CIESP, CNI, entidades dos 
patrões que têm muito poder de lobby 
(manipulação) em Brasília com financiamento 
de campanha ou outras negociatas.

RESISTIR E VENCER
O movimento sindical de luta, as 

centrais sindicais, movimentos populares estão 
organizando a Greve Geral contra a terceirização 
e as reformas. O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e a ANAMATRA (Associação Nacional dos 
Magistrados do Trabalho) são contra a liberação 
da terceirização. Procuradores do Trabalho e 
sindicatos de luta denunciam que a terceirização 
fragiliza as relações de trabalho e aumenta a 
exploração por meio do subemprego. 

É possível derrotar o governo e a 
patronal impedindo a aplicação da lei da 
terceirização e das reformas trabalhista e 
previdenciária. Todos à Greve Geral!

GREVE GERAL
POR NOSSOS DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

PASSEATA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

IPA, EM CAÇAPAVA

IFF, EM TAUBATÉ

JOHNSON

Reunião do Fórum de Lutas
no Sindicato dos Químicos

s categorias organizadas no 

AFórum de Lutas do Vale do 
Paraíba estão real izando 

assembleias em suas bases e 
construindo a Greve Geral.
 Trabalhadores químicos, 
metalúrgicos, servidores públicos de 
São José dos Campos, Jacareí, São 
Sebastião, alimentação, bancários, 
petroleiros, ciência e tecnologia, 
minérios e derivados de petróleo, 
professores, comércio, servidores do 
INSS, construção civil, transporte, 
vigilantes e várias outras categorias 
vão parar no dia 28. 
 Estudantes e movimentos 
socia is  também par t ic ipam da 
construção de atos unificados neste 
dia.

PLASTIC OMNNIUM, EM TAUBATÉ
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 reforma trabalhista pretende quebrar os Aprincípios básicos da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho). O que os setores 

empresariais querem com o lobby sobre esta 
reforma é explorar a força produtiva acima das 
garantias mínimas trabalhistas. A medida é um 
retrocesso e jogaria as relações de trabalho de 
volta ao século XII. Vale ressaltar que tanto a 
terceirização quanto a reforma trabalhista têm o 
poder de sucatear as contratações o que, na 
prática, rebaixaria o poder de compra das 
famílias e comprometeria tanto o recolhimento 
de impostos quando a injeção de recursos na 
economia.

Conheça as ameaças que a proposta 
d o  g o v e r n o  r e p r e s e n t a  p a r a  o s 
trabalhadores
1. Divisão das férias em até três períodos;
2. O valor da PLR das terceirizadas, quando 

pago, é extremamente baixo;
3. Liberação do Banco de horas; 
4. Trabalho remoto, remuneração por 

produtividade. Isso pode desobrigar 
empregadores a pagar o piso de 
categorias ou até mesmo o salário 
mínimo;

5. Jornadas de até 220 horas mensais sem 

critérios para diferenciar o que seria 
h o r á r i o  r e g u l a r  o u  t r a b a l h o 
extraordinário;

6. Jornada de até 12 horas por dia sem 
garantia de pagamento de hora extra;

7. A prevalência do acordo coletivo 
(pressionado pelas empresas) sobre os 
direitos mínimos da CLT;

8. Aumento do prazo de contratação 
temporária de 90 para 120 dias; 

9. Diminuição do horário mínimo de 
almoço de uma para meia hora.

Não à redução de direitos trabalhistas!

Não à destruição da Previdência!

 terceirização irrestrita aprovada pela Câmara dos Deputados e sancionada pelo corrupto Temer (PMDB) Apode devastar os direitos dos trabalhadores com salários e benefícios menores. Os trabalhadores 
terceirizados são oito vezes mais vítimas de acidentes de trabalho por causa da precarização do trabalho. 

Poucos terceiros têm que fazer o trabalho de muitos. A empresa terceirizada não aplica treinamentos 
adequados. Há dificuldade dos órgãos de fiscalização acompanhar a abertura e o fechamento destas empresas. 
Há muito calote trabalhista de terceirizadas. O tempo de carteira assinada nestas empresas, em média, é de um 
ano, quando a terceirizada fecha e abre com outro nome para evitar vínculos empregatícios. 

A terceirização cria subempregos ao diminuir a oferta de trabalhos diretos. O DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estudos Sócio-Econômicos) comprova que os terceirizados tem jornada de trabalho, em média, 
27% maior, o que diminui a oferta de empregos.

Ainda há o risco da DESTRUIÇÃO DOS PISOS SALARIAIS DAS CATEGORIAS ORGANIZADAS porque as 
terceirizadas pagam salários baixos para ter lucro em cima da mão de obra do trabalhador que ela “aluga”.

Quais são os principais ataques da reforma da Previdência?

1. Fixa 65 anos em  a idade mínima para aposentadoria para homens 
e  para mulheres. Aumentar a idade mínima é um crime contra 62 anos
quem começa a trabalhar cedo, contra os trabalhadores braçais e contra as 
mulheres por causa da jornada dupla, tendo que cuidar da casa, dos filhos.
2. Aumenta 25 anos 40  o tempo mínimo de contribuição de 15 para  e exige 

anos de contribuição para acesso à aposentadoria integral. Isso 
desconsidera a informalidade do mercado do trabalho e os períodos de 
desemprego. Sem contar que o aumento da terceirização aprovada por 
Temer vai prejudicar ainda mais os trabalhadores por causa do baixo 
tempo de carteira assinada no trabalho terceirizado.

3. Acaba com as aposentadorias especiais ao praticamente recusar a 
periculosidade e insalubridade para efeito de aposentadoria.

4. Cria 55 anos um pedágio para homens a partir dos  e mulheres a partir dos 
53 anos que terão acréscimo de 30% do tempo de contribuição que falta 
para a aposentadoria.

5. Reduz o valor das pensões e benefícios do INSS em até metade do que é 
hoje.

6. Aumenta para 70 anos o direito ao Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) que é pago às pessoas idosas, com deficiência e de famílias pobres.

7. Se a reforma for aprovada, todos teremos que contribuir sem interrupções 
por  para podermos nos aposentar .40 anos com benefício integral

8. Aumenta o tempo de contribuição para os trabalhadores rurais que terão 
que recolher a contribuição individual por  (atualmente é de 15 25 anos
anos) e eleva a idade para .60 anos

9. Em um cenário de crise econômica e aumento do desemprego, mudar as 
regras da Previdência aumentará a crise, desestimulará a contribuição 
individual e afetará o caixa da Previdência, que, hoje, é superavitário.

10. Com essas mudanças, o presidente Michel Temer (PMDB) quer que o 
povo brasileiro trabalhe até morrer. Na maioria das cidades brasileiras, 
principalmente nas periferias, a expectativa de vida da população 
brasileira é de .58 anos

Não à terceirização!

A Greve Geral do dia 28 de abril ocorre numa data simbólica para a classe 

trabalhadora. Esta data marca os 100 anos da 1º Greve Geral no Brasil, em 1917. 

28 de abril também é Dia Mundial em Memórias dos Mortos em Acidentes do 

Trabalho. Portanto, não poderia haver dia mais apropriado para uma nova Greve 

Geral para defender os direitos dos trabalhadores e impulsionar as mobilizações 

de 1º de Maio. Lutas e mais lutas marcam o caminho da classe trabalhadora!


