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

Ano 17      Número 267      De 08/06/17 a 22/06/2017     

Mais de 100 mil trabalhadores 
ocuparam Brasília contra as 
reformas do governo Temer 

que retiram direitos

Agora vamos construir uma nova Greve Geral ainda mais forte 
dia 30 de junho para derrotar as reformas e o governo Temer!
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Air Liquide
Assédio

A empresa opera com efetivo reduzido. Há 
sobrecarga de trabalho, assédio e ameaças. 
Os trabalhadores não aguentam mais 
tamanha exploração. 
C h e g a !  V a m o s 
m o b i l i z a r  o s 
c o m p a n h e i r o s  e 
enquadrar a empresa.

Basf

Absurdos

A Basf parece uma fabriqueta de fundo de 
quintal. A terceirizada Pollus faz o que quer 
lá dentro. A terceirizada na área de 
segurança patrimonial atrasa pagamentos, 
não entrega holerites, não paga horas extras 
e vale transporte, aumentou o desconto da 
refeição e até cortaram o café da manhã do 
pessoal. Para absurdo total, a terceirizada 
não paga PLR e não tem depositado FGTS. É 
o cúmulo da exploração. A Basf é a 
responsável pela situação de abandono dos 
terceirizados. Que tome providências!

Basf

Insegurança

Falta segurança no estacionamento. Houve 
furto de pneus de dois carros 
recentemente. Ainda há queda de galhos e 
outros 
problemas no 
local. A 
empresa tem 
que garantir a 
segurança no 
estacionament
o. Já houve problemas de furtos contra 
terceirizados no estacionamento antes, 
mas a empresa não se importou. Os 
trabalhadores não podem correr riscos de 
furto e segurança em área da empresa.

CONGRESSO DOS QUÍMICOS
24 e 25 de junho

Venha ajudar a construir as 
lutas da categoria. Participe!

 conjuntura de lutas torna 2017 um Ados anos mais aguerridos para a 
classe trabalhadora em todos os 

tempos. As medidas dos governos e 
patrões para retirar direitos, proteger 
corruptos, reduzir os investimentos sociais 
e  e m  e d u c a ç ã o  c o l o c o u  a  c l a s s e 
trabalhadora nas ruas. Nunca houve tanto 
enfrentamento e resistência do povo 
trabalhador como agora. Grupos de 
resistência à truculência de prefeitos da 
elite, como João Dória (PSDB/SP), e outros 
não param de surgir. O povo nunca lutou 
tanto por seus direitos como hoje. E isso 
tem reflexos tanto na situação política do 

país quanto na organização dos trabalhadores 
no chão de fábrica. 

É nesta conjuntura que o Sindicato vai 
realizar o 4º Congresso dos Químicos no fim 
de semana de 24 e 25 de junho. Nós temos 
que debater e tirar diretrizes de luta para a 
nossa categoria, reforçar o enfrentamento aos 
governos e patrões. O Sindicato é nosso 
instrumento de luta!

É muito importante que todos os 
trabalhadores e trabalhadoras façam o 
esforço de dedicar este fim de semana à 
organização da luta em defesa dos nossos 
direitos. Nossa luta se dá nas empresas por 
melhores salários e condições de trabalho, 

mas também passa pela resistência aos 
ataques que sofremos dos governos 
municipal, estadual e federal. 

O Congresso ocorrerá no Hotel 
Fazenda Aldeia do Vale, em Jacareí. Haverá 
transporte para os trabalhadores nas 
subsedes em Taubaté, Caçapava, Jacareí e 
da sede, em São José dos Campos. A 
hospedagem e alimentação serão no 
próprio local.

Procure um dirigente sindical ou 
entre em contato com o Sindicato (3921-
8177) para preencher uma ficha de 

inscrição. Participem! Vamos juntos 
construir a luta!

s trabalhadores químicos estão aproveitando 

O o campeonato da categoria. Já ocorreu o 
torneio de São José e Caçapava. Os times 

campões destas cidades se enfrentarão na final com 
os ganhadores de Taubaté e Jacareí em data e local 
a serem definidos em breve. A equipe vencedora do 

campeonato receberá o troféu na Festa da 
Categoria. Parabéns a todos os participantes!

3º Campeonato
de futebol dos

Químicos
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Paramos a produção, ocupamos Brasília, agora vamos 

construir uma nova Greve Geral dia 30 de junho

Temer vai cair! E com ele vão cair as 
reformas trabalhista e da previdência e a 
terceirização irrestrita! Isto está claro na 

reação desproporcional do governo ao colocar 
a PM e o exército para reprimirem os mais de 
100 mil manifestantes que tomaram a 
Esplanada do Ministério no dia 24 de maio! O 
governo Treme com a força do povo nas ruas!
� Milhares de trabalhadores de todo o 
país ocuparam Brasília para exigir o Fora Temer 
e impedir a aplicação dos ajustes fiscais contra 
o povo trabalhador por meio de reformas que 
retiram direitos e penalizam os mais pobres. O 
#OcupaBrasília foi apenas mais uma etapa da 
luta iniciada nos dias 8, 15 e 31 de março, sendo 
os  dois  ú l t imos  com para l i sações  de 
importantes categorias, tendo continuidade na 
vitoriosa Greve Geral do dia 28 de abril, maior 
Greve no país em 30 anos. Agora vamos dar 
cont inuidade a  essa  agenda de lutas 
construindo mais uma Greve Geral no próximo 
dia 30 para mostrar para a patronal e os 
governos de todas as esferas que não 
aceitamos pagar o pato.
� O governo Temer está envolvido até o 
pescoço em corrupção, manobra com cargos 
para garantir foro privilegiado para a sua corja 
enquanto já há 13 pedidos de impeachment 
contra o presidente na Câmara dos Deputados. 
Rodrigo Maia (DEM/RJ) é outro acusado de 
corrupção que balança no próprio cargo e 
sempre esteve ao lado de todos os governos do 
Rio de Janeiro que roubaram o estado durante 

décadas  e,  hoje,  deixam milhares  de 
trabalhadores públicos da ativa e aposentados 
sem salários.
� Eunício Oliveira (PMDB), presidente do 
Senado, é outro com imensa ficha corrida. É 
acusado de vender leis, aprovar isenção e 
perdão de impostos atrasados de seus 
financiadores de campanha. O que as propinas 
descobertas revelam é que os políticos da 
burguesia têm preço. Só o dono da JBS (Friboi) 
delatou 1819 campanhas com dinheiro ilegal. 
19 destes políticos são aqui do Vale do Paraíba. 
As Eleições com as regras e a forma que são 
realizadas, hoje, não passam de investimentos 

das empresas privadas.
� Assim, não temos nenhuma confiança 
nos governos. Lutamos pelo Fora Temer, mas a 
nossa luta principal é contra os ajustes 
neoliberais e as reformas impostas pelo capital 
financeiro contra a classe trabalhadora. 
Independente do governo eleito dentro das 
eleições burguesas ou da linha de sucessão 
absolutamente corrupta e neoliberal, a nossa 
luta é contra a exploração, por uma sociedade 
justa e igualitária. 
FORA TEMER! CONTRA AS REFORMAS DA 
P R E V I D E N C I A ,  T R A B A L H I S T A  E  A 
TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA! 

Vamos derrotar as reformas e os ajustes 
fiscais contra o povo trabalhador 

Não aceitaremos redução de  direitos! 
Que os ricos  paguem  pela  crise!
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 governo Temer agravou a política neoliberal aplicada pelos Ogovernos anteriores. Esta agenda de direita causou a crise mundial 
de 2008 e tem devastado a economia nacional produtiva em prol 

dos especuladores financeiros, lobistas e capitalistas de compadrio, como: 
Eike Batista e JBS (Friboi), que cresceram graças a financiamentos 
facilitados com dinheiro público do BNDES.
� No mesmo sentido, o governo Temer e o Congresso de deputados e 
senadores “comprados” pelas empresas privadas vão permitir a 
renegociação de R$ 200 bilhões com descontos sobre dívidas tributárias de 
empresas e ricos. É o chamado Refis. Um grupo de deputados queria 
desconto muito maior para os seus “patrocinadores” de campanha 
eleitoral. Isso é dinheiro que deixa de entrar no caixa do governo federal e 
prejudica o país.

O Congresso Nacional está mais do que nunca dominado por uma 
legião de reacionários corruptos que só faz agravar a crise econômica. Já 
são mais de 14 milhões de desempregados pela política econômica aplicada 

desde o governo Dilma (atenção) com o apoio de todos os partidos que 
eram oposição e, hoje, são governo: PSDB, DEM, o próprio PMDB etc. Ou 
sejam, eles criaram a crise juntos e só fazem piorar. 

Por isso, não podemos aceitar de jeito nenhum que essa corja de 
corruptos aplique uma agenda de ataques contra o povo trabalhador. Não 
vamos bancar o aumento do lucro dos patrões e as mordomias dos políticos 
com a perda de direitos trabalhistas e previdenciários. O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM), liberou filhos até 33 anos nos planos médicos 
dos deputados. Até procedimentos estéticos estão valendo. Isso é desvio, 
roubo do dinheiro público. Foi a mesma coisa quando Eduardo Cunha 
(PMDB), hoje preso, tentou aprovar passagens aéreas para as esposas dos 
deputados. É muita safadeza com o dinheiro público!

Temos que derrubar estas reformas e revogar a terceirização 
irrestrita de Temer! Prisão para corruptos e corruptores! Que todo o 
dinheiro público desviado seja devolvido e investido em saúde e educação!�

Não à redução de direitos 
trabalhistas!

A reforma trabalhista cria a nova 
Consolidação das Lesões Trabalhistas 
para atende os interesses de mais lucro 

do capitalismo brasileiro. O que os setores 
empresariais querem é explorar a força 
produtiva acima das garantias mínimas 
trabalhistas da CLT. O projeto jogaria as relações 
de trabalho de volta ao século XII e frearia a 
economia por causa da queda da renda das 
nossas famílias. 

O ataque aos direitos dos trabalhadores 
foi aprovado pelos deputados Eduardo Cury 
(PSDB), que acaba de ser condenado pelo TCE 
(Tribunal de Contas do Estado), por fraudes na 
licitação do novo Fórum de São José dos 
Campos. O condenado já anunciou que quer 
aprovar a reforma da previdência para acabar 
com a sua aposentadoria. Conheça os principais 
ataques da reforma trabalhista:
1. Fim da homologação acompanhada do 

Sindicato; restrição de acesso à justiça do 
trabalho; desobrigação do pagamento das 
verbas rescisórias na homologação; 
redução da multa do FGTS; restrição de 
acesso ao seguro desemprego;

2. Fim ou rebaixamento da PLR; divisão das férias em até três períodos; e 
liberação do Banco de horas;

3. Trabalho remoto de casa sem pagamento de horas extras ou jornada 
máxima de trabalho diária, remuneração por produtividade, legalização 
do trabalho por hora, férias e demais direitos trabalhistas pagos por hora. 
Isso pode permitir que os patrões não paguem o piso salarial das 
categorias ou até mesmo o salário mínimo;

4. Jornadas de até 220 horas mensais sem critérios para diferenciar o que 
seria horário regular ou trabalho extraordinário;

5. Jornada de até 12 horas por dia sem garantia de pagamento de hora extra;
6. A prevalência do acordo coletivo (pressionado pelas empresas) sobre os 

direitos mínimos da CLT;
7. Aumento do prazo de contratação temporária de 90 para 120 dias; 
8. Diminuição do horário mínimo de almoço de uma para meia hora.

Não à destruição da 
Previdência!

A reforma da Previdência foi aprovada por uma 
comissão da Câmara e agora terá que ser 
votada por todos os deputados. Este projeto 

desconsidera as diferenças de expectativa e 
condições de vida entre as regiões do país. A 
expectativa de vida no norte e nordeste é, em média, 
7 anos menor do que no sul ou sudeste.

O governo fingiu que recuou em alguns 
pontos para facilitar a aprovação das reformas e 
enfiar goela abaixo a redução de direitos, o que não 
podemos aceitar. 
�O Chile já passou por este processo de ataque a 
aposentadoria na década de 1990. Hoje, os 
aposentados chilenos recebem menos do que um 
salário mínimo, o que enfraqueceu a economia. 
�Essas contrarreformas neoliberais para aumentar o 
lucro dos patrões e dos bancos com a venda de 
previdência privada devem ser derrotadas para 
garantirmos os direitos dos trabalhadores. A 
Previdência Social é superavitária. Que os governos 
parem de roubar a Previdência por meio da DRU 
(Desvinculação de Receitas da União).

Não à terceirização!

A terceirização irrestrita aprovada pela Câmara dos Deputados e 
sancionada pelo corrupto Temer (PMDB) pode devastar os direitos 
dos trabalhadores com salários e benefícios menores. Empresas e 

mão de obra terceirizada recolhem menos impostos, o que afetará o repasse 
para estados e municípios. 

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. Os trabalhadores terceirizados 
são oito vezes mais vítimas de acidentes de trabalho por causa da 
precarização do trabalho. 
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”.

Vamos derrotar as reformas e os ajustes 

fiscais contra o povo trabalhador


