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28 de Abril é
Greve Geral

Contra a terceirização e

a Reforma da Previdência
Terceirização é o fim das férias, licença maternidade , 13º Salário e FGTS!
Reforma da Previdência é o fim da aposentadoria!
Reaja AGORA ou MORRA trabalhando
Um Congresso minado por escândalos de corrupção aprovou e o presidente Temer golpista sancionou a lei que libera a terceirização em
larga escala, abrindo as portas para acabar com todos os direitos trabalhistas, conquistados a duras penas pela classe trabalhadora.
E a resposta dos trabalhadores e trabalhadoras será só uma: a realização de uma Greve Geral no próximo dia 28 de Abril.
O Esquenta para a greve, com grandes manifestações por todo o Brasil no dia 15 e no dia 31 de março, já mostrou a disposição de luta
dos brasileiros e brasileiras na defesa dos seus direitos.
Com a categoria química do ABC não será diferente. “Não vamos aceitar jamais esse roubo de direitos e vamos lutar sem temor até
derrubar essa lei espúria da terceirização e a tentativa de acabar com nossa aposentadoria pública. O Sindicato conclama toda a categoria a construir em cada local de trabalho a Greve Geral do dia 28: em Abril vamos parar o Brasil!”, destaca o presidente do Sindicato,
Raimundo Suzart.
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8 de Março

Mais de 150 mil mulheres em todo o Brasil
marcharam contra a Reforma da Previdência,
contra a violência e por igualdade

A

resistência contra a destruição dos direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras teve início com a
mobilização das mulheres neste 8 de
Março – Dia Internacional da Mulher.
Mais de 150 mil mulheres do campo e
da cidade foram às ruas em cidades
de todo Brasil.
As manifestações se diversificaram em ocupações, atos, debates e
outras atividades de enfrentamento
que discutiram a Reforma da Previdência, o direito à igualdade e a luta
contra o feminicídio – que significa a
perseguição e morte intencional de
pessoas do sexo feminino, classificado
como um crime hediondo no Brasil.
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Os maiores atos aconteceram
em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Na capital paulista, mais de 30 mil
mulheres ocuparam as ruas do centro
após manifestações em dois pontos
de concentração: Avenida Paulista
e Praça da Sé. As trabalhadoras
cutistas realizaram manifestação
em frente à sede do INSS, no Viaduto Santa Efigênia, com assembleia
contra a Reforma da Previdência e

depois se somaram ao ato unificado
na Praça da Sé.

O direito à aposentadoria antes
do que os homens
As mulheres ganham salários
menores, representam maioria entre
os desempregados e trabalham até
cinco horas a mais na semana do
que os homens. Esta realidade explica porque hoje as trabalhadoras

alcançaram o direito de se aposentar
cinco anos antes dos homens, conquista que o governo Temer agora
pretende tirar.
“É contra esta e outras violências que as mulheres foram às ruas
em março e agora se preparam para
parar o Brasil no dia 28 de Abril”,
pontua a coordenadora da Comissão
das Mulheres Químicas do ABC, a
diretora Lucimar Rodrigues.

Químicas do ABC na 1ª Conferência
Estadual de Saúde da Mulher
A coordenadora da Comissão das Mulheres Químicas
do ABC, Lucimar Rodrigues, e a diretora do Sindicato
Amabile Cordeiro participaram da Etapa Macrorregional
de Saúde da Mulher, realizada nos dias 7 e 8/3, em Osasco,
apresentando várias propostas, entre elas o funcionamento 24 horas por dia das delegacias da mulher.
Ao final dos trabalhos, elas foram eleitas delegadas
à 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher, que será
realizada em junho.
A conferência será um espaço de diálogo, denúncia
e resistência onde serão debatidos, entre outros temas,
o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na
saúde das mulheres e as políticas públicas para mulheres
e a participação social.

campanha salarial

Setor Farmacêutico: proposta de reajuste é de 5%
Na segunda rodada de negociação, ocorrida no dia 31/3, a contraproposta apresentada pelo setor
patronal prevê, entre outros pontos,
o reajuste salarial de 5% a partir de
1º de Abril, data-base do Setor Farmacêutico.
Dessa forma, mais uma vez os
trabalhadores e trabalhadoras do
Setor Farmacêutico terão aumento
real nos salários, se confirmada a
projeção do INPC acumulado em
4,65%. O índice oficial será divulgado
em 7 de abril.
Os sindicatos filiados à Federação dos Trabalhadores do Ramo
Químico da CUT (Fetquim-SP) estão
convocando assembleias para avaliação da proposta.

Confira a contraproposta que será avaliada:
Reajuste salarial: 5%
Teto Salarial: 6,95% (passa de R$ 7.760 para
R$ 8.300 com parcela fixa de R$ 415)
Piso: reajuste de 5%
• Até 100 trabalhadores passa de R$ 1.378,49
para R$ 1.447,00
• Acima de 100 trabalhadores passa de
R$ 1.551,55 para R$ 1.629,00

PLR Mínima: reajuste de 6,95%
• Até 100 trabalhadores passa de R$ 1.475,10 para R$ 1.577
• Acima de 100 trabalhadores passa de R$ 2.046 para R$ 2.188
Cesta Básica/Vale Alimentação:
• Até 100 trabalhadores passa de R$ 184 para R$ 201,40 (9,46% reajuste)
• Acima de 100 trabalhadores passa de R$ 250,00 para R$ 300 (20%
reajuste)
Subsídio de medicamentos: as faixas serão reajustadas em 2,63%.

categoria

Saturno: luta contra aumento do
convênio médico

O Sindicato realizou assembleia com os trabalhadores
e trabalhadoras da empresa
Saturno para discutir a mobilização e ações para negociar
os valores do convênio médico,
que subiram além do aceitável
no último período.

PLR aprovada na Valspar
Assembleia
realizada em 09
de março, com os
trabalhadores e
trabalhadoras da
empresa Valspar,
em São Bernardo
do Campo, aprovada proposta da
PLR 2017.

Trabalhadores (as) da Colgate na luta
pelo 6x3
Trabalhadores e Trabalhadoras
da Colgate, em São Bernardo, estão
em luta para manter a jornada de 6x3,
que a empresa pretender acabar. O
Sindicato está em negociação com a
empresa e realizando várias assembleias. A foto abaixo é da assembleia
do dia 8 de março passado.

Manutenção do
Convênio Médico
na EMS

Em assembleia realizada no dia
20 de março, os trabalhadores e
trabalhadoras aprovaram a manutenção do convênio médico.

Assembleia na Lazzuril e Akzo Nobel

O Sindicato realizou no dia 29/3 assembleia para
conversar com os trabalhadores(as) da Lazzuril e da
AkzoNobel, ambas em
São Bernardo, sobre os
ataques aos direitos com
as reformas trabalhista e
da previdência.

Protesto na Unipar Indupa reúne
categoria química e da construção civil
Na manhã do dia 17/3, o Sindicato realizou um protesto/assembleia na Unipar
Indupa (ex-Solvay), com paralisação das
7h às 9h, em conjunto com o Sindicato
da Construção Civil. Além de abordar a
campanha salarial da Construção Civil,
foram discutidos pontos específicos dos
trabalhadores químicos, e a campanha
contra o desmonte da Previdência Social.
formação

Diretor do Sindicato é certificado no
curso de Formação de Formadores
Terminou no dia 23/3 o quarto módulo do Curso de Formação de Formadores da CUT-SP, em Cajamar. Organizado
pela Secretaria de Formação da CUT-SP e Escola Sindical
SP, o programa busca capacitar dirigentes, lideranças e
assessorias sindicais para atuarem como formadores nos
diferentes espaços. O diretor do Sindicato Lucas Alves de
Melo foi um dos alunos certificados.
“Precisamos potencializar a formação para combatermos e enfrentarmos as ameaças e retrocessos aos nossos direitos. E esse
conhecimento adquirido aqui precisa ser multiplicado na base“, pontuou o
Secretário de Formação do Sindicato, Rodolfo Moretti.

Curso de OLT

Conferencia racial

No dia 10/3 foi realizado o Curso de
Organização
no Local de
Trabalho –
OLT, na sede
da Regional
Diadema.

Sindicato participou em 24/3 da Conferência livre de promoção da igualdade racial realizada
pela CUT, em
São Paulo
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Precarização do Trabalho

Estes deputados
votaram contra VOCÊ!
A

votação e
aprovação a
toque de caixa
do PL 4302, que permite
a terceirização de toda
e qualquer atividade
das empresas, foi
mais um duro golpe
nos trabalhadores e
trabalhadoras. Mas isso
não vai ficar assim. Vamos
às ruas dizer BASTA!
Em 28 de Abril vamos
parar o Brasil e exigir que
todos os nossos direitos
sejam mantidos, inclusive
na Reforma Trabalhista e
da Previdência Social.
E também não vamos
esquecer dos deputados
de São Paulo que
votaram contra os
trabalhadores(as). Não
vamos esquecer na
próxima e nas demais
eleições que estão por vir.

ADÉRMIS MARINI - PSDB

BRUNA FURLAN - PSDB

EDUARDO CURY - PSDB

MIGUEL HADDAD - PSDB

RICARDO TRIPOLI - PSDB

SILVIO TORRES - PSDB

VANDERLEI MACRIS - PSDB

VITOR LIPPI - PSDB

ANTONIO BULÕES - PRB

BETO MANSUR - PRB

CELSO RUSSOMANO - PRB

MARCELO SQUASSONI - PRB

ROBERTO ALVES - PRB

SÉRGIO REIS - PRB

VINÍCIUS CARVELHO - PRB

CAPITÃO AUGUSTO - PR

EDUARDO BOLSONARO- PSC

MAJOR OLÍMPIO - SOLIDARIEDADE

MÁRCIO ALVINO - PR

MIGUEL LOMBARDI - PR

FAUSTO PINATO - PP

GUILHERME MUSSI- PP

RICARDO IZAR - PP

ANTONIO CARLOS MENDES - PV

JORGE TADEU MUDALEN - DEM

DR. SINVAL MALHEIROS - PTN

RENATA ABREU - PTN

HERCULANO PASSOS - PSD

Luiz Lauro Filho - PSB

EVANDRO GUSSI - PV

ALEXANDRE LEITE - DEM

Nelson Marquezelli – PTB

ESSES PARTIDOS
VOTARAM PELO
FIM DA CLT

PMDB
PSDB
PP/PTN/PHS

PR
PSD
PSB

DEM
PTB/PROS/PSL
PRB

PSC
PV

E ESSES VOTARAM
CONTRA...
PDT, PT, PCdoB, PSOL, REDE E PMB

IMPOSTO DE RENDA NO SINDICATO
De 21 de março a 27 de abril, em dois horários:
2º e 4º feiras: das 13h30 às 17h30
3º e 5º feiras: das 9h às 13h
6º feira: sem atendimento

Valores para sócios(as):
Declaração Simples: R$ 50,00
Completa: R$ 60,00

Valores para não sócios(as):
Declaração simplificada ou completa: R$ 100,00
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