
A luta da população de

Caçapava barrou a indústria do

chumbo. No início do mês, os

vereadores foram obrigados pela

forças das

manifestações a

recuar e revogar a lei

que permitia a

exploração do

chumbo na cidade. A

vontade do povo

Trabalhadores barram chumbo em Caçapava
prevaleceu sobre a dos vereadores

e do prefeito.

A população ainda tem vivo

na memória o terror sofrido com a

contaminação da Faé, que

provocou grande

contaminação em

Caçapava Velha. Mais de

cinco mil assinaturas foram

coletadas contra a liberação

do chumbo na cidade. Aqui,

a população deixou bem claro:

«CHUMBO NUNCA MAIS»!

O Sindicato dos Químicos

participou das mobilizações, junto

com outros sindicatos da região

e populares.

Parabéns aos

trabalhadores (as) de Caçapava

que lutaram e conseguiram

impedir esse ataque ambiental e

à saúde do povo da cidade.

A força das mobilizações

obrigou os vereadores a

revogarem a lei do chumbo, mas

com os políticos desta cidade não

podemos «baixar a guarda»! O

prefeito, os vereadores e os

patrões têm que ver que os

trabalhadores estão mobilizados

contra os ataques a nossa
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cidade. Só a luta do povo

garante uma cidade digna

para a nossa população!

Venha participar do

ato público dia 16 de

agosto, na Praça da

Bandeira, às 18h30,

contra o chumbo e por

uma cidade para o povo.

NÃO AO
CHUMBO!
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Como se não bastasse o

terror vivido pela população

caçapavense com a

contaminação de chumbo da Faé

na cidade, em 1999, o prefeito e

os vereadores queriam mandar

«chumbo grosso» de novo em

cima do povo!

Os vereadores haviam

aprovado projeto permitindo a

instalação de fábricas de

materiais não ferrosos, como o

chumbo. Tudo para agradar a

Italspeed, que quer fabricar, em

Caçapava, ligas compostas de

estanho e chumbo.

A contaminação da Faé

afetou mais de 100 pessoas e o

povo tem isso vivo na memória.

Por isso, a população foi

à luta, ocupou a sessão de

Câmara, fez abaixo-assinado e

impediu mais este ataque dos

políticos a nossa cidade!

Parabéns, trabalhadoras

e trabalhadores e Caçapava por

esta vitória contra os patrões e

os políticos desta cidade! Agora

é preciso manter a luta!
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Não somos burros de carga
e nem depósito de lixo!

Não somos burros de carga
e nem depósito de lixo!

O uso do chumbo, do

amianto e de outras substâncias

que podem causar contaminação

e mortes está diminuindo nos

países industrializados por

problemas de contaminação

ambiental e por sua toxicidade

para o ser humano. Lá, estão

substituindo esses metais por

produtos menos tóxicos e

contaminantes. Enquanto isso,

aqui a prefeitura e os vereadores

queriam presentear a população

com esta ‘‘bomba’’ para favorecer

interesses dos patrões!

 Quem não se

lembra daquele

navio com 300

toneladas de

lixo que a

I n g l a t e r r a

mandou de

p r e s e n t e

para o Brasil

em 2009? O

governo só

mandou o

lixão de volta

para a Europa por causa da

repercussão que o episódio teve

na opinião pública!

Mais do que nunca,

é hora de os

trabalhadores se

o r g a n i z a r e m

contra os

ataques ao

meio ambiente,

a qualidade de

vida e a

preservação da

saúde! Por uma

Caçapava e um

Brasil livres da exploração

ambiental!

FLC Plásticos
Os trabalhadores

realizaram uma greve de oito dias

em junho, enfrentando a linha dura

da empresa. Exemplo de

mobilização e força!

Os trabalhadores químicos de Caçapava estão em luta!

IPA e Viapol
Trabalhadores conduzem

reivindicações no chão da fábrica

e se preparam para as discussões

da Campanha Salarial 2011.

Simoldes Plásticos
O Sindicato luta na justiça

pelo reenquadramento sindical da

empresa para defender os

trabalhadores e trabalhadoras da

fábrica.

Trintec
O Sindicato dos Químicos

é solidário aos companheiros

desta fábrica, que não têm um

sindicato combativo para

representá-los e lutar pelos

direitos do trabalhador! Estamos

juntos na luta!

A categoria química de

Caçapava está mobilizada em

várias fábricas. A luta dos

trabalhadores inclui melhores

condições de trabalho,

valorização profissional,

manutenção dos direitos e mais

conquistas.
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