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

Ano 17      Número 268      De 14/07/17 a 28/07/2017     

Trabalhadores organizam as lutas contra a
retirada de direitos por governos e patrões

CONGRESSO DOS
         QUÍMICOS

IFF, em Taubaté Basf, em Jacareí

Monsanto, em SJC

Químicos na Greve Geral
de 30 de junho
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Johnson
Irregularidades

Ainda há auxiliares de produção exercendo a 
função de operador na Janssen. Há muita 
pressão para as máquinas rodarem em alta 
velocidade. Isso aumenta o risco de 
acidentes e lesão. 

Johnson/Manserv
Assédio 

A supervisão desta terceirizada tem que 
mudar a postura. Faz terrorismo psicológico. 
Tudo é motivo para ameaça de demissão. 
Ninguém aceita trabalhar assim. 

Johnson
Encaminhamentos 

A área de benefícios da Johnson atende mal. 
Os lesionados são atendidos com demora e 
ficam aguardando em pé na portaria para 
resolver encaminhamentos do INSS. Às 

vezes, não atendem nem a ligação que a 
portaria tenta passar. A empresa precisa 
respeitar os trabalhadores e resolver isso.

Realtec
Falhas

A empresa tem muitas infrações. Há pintor e 
operador recebendo como auxiliar de 
produção. Trabalhadores respirando óleo o 
dia todo e outros problemas. Vamos pra 
cima da empresa. Vai ter que se ajustar!

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 2017
 Sindicato dos Químicos está em OCampanha de Sindicalização em 
julho e agosto. É a filiação dos 

companheiros (as) que fortalece a nossa luta 
em prol dos direitos da categoria e da classe 
trabalhadora. É essa união em torno do 
nosso instrumento de luta que nos respalda 

nas mesas de negociações, nas lutas no chão 
da fábrica, em greves, paralisações e 
mobilizações com a classe trabalhadora, 
principalmente contra os ajustes fiscais do 
governo que atacam direitos e encarecem o 
custo de vida do trabalhador.

Filie-se, fortaleça o nosso Sindicato e 

tenha a disposição o nosso jurídico para 
questões trabalhistas e previdenciários, a 
Colônia dos Químicos, em São Sebastião, e 
participe com a família da Festa da 
Categoria, que este ano será no dia 17 de 
setembro. A nossa força vai ser ainda maior 
com a sua união!

Fique Forte! Fique Sócio!

Colônia de Férias Torneio de Futebol

Luta contra as reformas

Festa da 

Categoria
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CONGRESSO DOS QUÍMICOS

O 4º Congresso dos Trabalhadores 
nas Indústrias Químicas, Plásticas e 
Farmacêuticas de São José dos 

Campos ocorreu nos dias 24 e 25 de junho, 
em Jacareí. Os 102 delegados debateram os 
encaminhamentos da luta da categoria nas 
fábricas e com o conjunto da classe 
trabalhadora contra as reformas do governo 
e do Congresso Nacional que retirem 
direitos trabalhistas e previdenciários.

O Plano de Lutas foi debatido nos 
grupos e aprovado em plenária.

· Fora Temer, todos os corruptos e 
corruptores;

· Criação da Secretaria das Mulheres 
do Sindicato;

· Reforçar a Campanha Salarial dos 
setores Químicos e Farmacêuticos e as 
lutas gerais em toda a categoria;

· Lutar pela estabilidade dos membros 
da Comissão de PLR ou PPR nas fábricas;

· Buscar acordo de não terceirização e 
de garantias de direitos trabalhistas em 
todas as fábricas.

Combate ao machismo
O Congresso discutiu também a 

violência contras as mulheres a partir de um 
caso concreto de assédio sexual ocorrido na 
Johnson. A companheira apresentou o caso 
no Congresso, que deliberou a luta radical 
contra o machismo e todo tipo de assédio 
contra as mulheres na categoria, assim como 
desenvolver políticas de apoio. O Sindicato já 
vinha acompanhando este caso e tomando as 
devidas providências jurídicas.

Central Sindical
Os trabalhadores aprovaram a 

filiação do Sindicato a CSP Conlutas, central 
sindical que, segundo a diretoria e a base 
p r e s e n t e s ,  m e l h o r  r e p r e s e n t a  o s 
trabalhadores nesta conjuntura contra os 
ajustes fiscais da burguesia, as reformas do 
governo Temer que retiram os nossos 
direitos e o avanço da terceirização.

Deliberações
em plenária

Debates
em grupos
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Assembleia com
atraso na Johnson

Tarkett
 Sindicato dos Químicos realizou assembleia Ocom atraso com os trabalhadores da Tarkett 
na madrugada e manhã do dia 5 de julho. A 

mobilização é contra o assédio moral e a pressão por 
produção, que vem adoecendo os trabalhadores.

IFF, em Taubaté

Basf, em Jacareí

Monsanto, em SJC

Ato do Fórum de Lutas

Não à retirada de direitos trabalhistas e previdenciários!

s trabalhadores químicos da região estão de parabéns. A Greve Geral de 30 de Ojunho teve total adesão dos trabalhadores da Monsanto, em São José dos 
Campos; Basf, em Jacareí, e IFF, em Taubaté. Os trabalhadores nunca estiveram 

com tanto espírito de luta, enfrentamento e revolta aos ataques dos governos e da 
patronal. Várias outras categorias cruzaram os braços e se juntaram ao Fórum de Lutas da 
região no centro de São José no dia 30 de junho. 

E a luta não para! O governo Temer vai cair, mas tenta se segurar aprovando as 
reformas para aumentar os lucros dos patrões a custa de mais exploração. Os senadores 
deram mais um passo no ataque aos trabalhadores, mas nós vamos barrar a retirada de 
direitos na luta!  Segundo o projeto:

1. Grávidas e lactantes poderão trabalhar em lugares insalubres.

2. Assédio moral e sexual será precificado de acordo com condição social da vítima. A 
vítima será indenizada de acordo com o salário que ela recebe. 

3. Mulheres deixarão de ter direito a descanso de 15 minutos antes de começar uma 
jornada extra. No passado, o Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que esse direito é 
constitucional devido à dupla jornada de trabalho das mulheres.

4. Trabalho de 12 horas seguidas por dia. O governo quer aprovar a jornada de 12 horas e 
descanso de 36 horas para todos os trabalhadores, quando a legislação, hoje, estabelece 
jornada máxima de 8 horas. 

5. Trabalho intermitente. Nesse tipo de trabalho o empregado não tem vínculo com a 
empresa, nem horário certo, mas fica a disposição do patrão 24h por dia e só recebe as 
horas trabalhadas. Quando a empresa chamar, a pessoa trabalha 4h. Se não voltar a 
chamar, o trabalhador só receberá por essas 4h. E se ela não quiser mais os serviços, não 
haverá rescisão de contrato, férias, 13º. É a legalização do “bico” como se fosse jornada 
de trabalho formal.

6. Esta deformação trabalhista dificulta o acesso à Justiça pelo trabalhador; limita as 
indenizações por dano moral, estético e existencial e não garante manutenção dos 
empregos. Além disso, permite a substituição dos contratos de trabalho por contratos 
temporários em que o empregado pode receber abaixo do salário mínimo mensal. Isso 
será ainda mais grave junto com a terceirização.

7. A CLT não será mais a regra básica porque o negociado entre o patrão e os empregados 
valerá mais do que a CLT. Essa é a livre-negociação do negociado acima do legislado. E a 
reforma cria a possibilidade de contrato individual de trabalho. Uma empresa poderá 
contratar funcionários para a mesma função e pagar salários e benefícios diferentes. Será 
o fim do reenquadramento, por exemplo, de cargos e salários.

O governo ainda quer votar a reforma da Previdência para atacar os nossos 
direitos previdenciários, o que nós não vamos aceitar. Só as grandes empresas, como 
a JBS (Friboi), devem milhões ao INSS. E sem contar que a grande roubalheira no Brasil 
são as dívidas públicas. A fraude dos juros de uma dívida fraudulenta, as isenções 
fiscais para a patronal e a sonegação das grandes empresas roubam todos os anos 
quase R$ 1,3 trilhões de reais dos cofres do governo. Este valor é 15 vezes maior do 
que o falso déficit da Previdência. 

Nós precisamos organizar urgentemente mobilizações, atos, passeatas, 
paralisações, greves ainda mais fortes para barrar estes ataques. Só na luta direta os 
trabalhadores podem impedir a destruição dos nossos direitos e os ajustes fiscais 
aplicados contra o povo trabalhador por todos os governos de plantão. 

A nossa luta é direta no chão de fábrica, nas ruas, nas manifestações, nas 
passeatas. Não às reformas que retiram direitos! Fora Temer e todos os outros 
corruptos e corruptores!


