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“Lula é o único líder que
pode tirar o Brasil da crise”
Foto: Ricardo Stuckert

Para Raimundo Suzart, presidente do Sindicato, o povo quer Lula de volta para recuperar direitos

A

gora é pra valer. O PT formalizou a candidatura do ex-presidente
Lula para a Presidência da República. O lançamento foi em
Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, no início
deste mês, e a atividade foi seguida por vários atos públicos
realizados em todo o Brasil.
Dois meses depois da prisão, Lula falou novamente para as pessoas através
do Manifesto ao Povo Brasileiro, um documento histórico escrito pelo próprio
ex-presidente.
“Quando ficou claro que iriam me prender à força, sem crime nem provas,
decidi ficar no Brasil e enfrentar meus algozes. Sei do meu lugar na história

e sei qual é o lugar reservado aos que hoje me perseguem. Tenho certeza de
que a Justiça fará prevalecer a verdade”, afirmou.
Para a diretoria do Sindicato dos Químicos do ABC impedir que o expresidente seja candidato é rasgar mais uma vez a Constituição da República.
As pesquisas confirmam que o povo quer Lula de volta para recuperar os seus
direitos sociais e trabalhistas.
“Lula é o único líder que pode tirar o Brasil da enorme crise econômica,
política e social em que se encontra. Só Lula pode interromper esse processo
entreguista do governo golpista e devolver o Brasil aos brasileiros e brasileiras”, afirmou o presidente do Sindicato, Raimundo Suzart.

Uma homenagem aos trabalhadores
e trabalhadoras químicas
Pelo terceiro ano consecutivo,
a Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) homenageou os
trabalhadores e trabalhadoras da
categoria química em Sessão Solene realizada dia 15 passado. A
iniciativa é do deputado Fernando
Teixeira Ferreira (PT-SP), autor da
Lei 16.364/2017, que institui o Dia
Estadual do Trabalhador da Indústria Química em 21 de julho.
Os homenageados do Grande ABC desta terceira edição foram o presidente do Sindicato,
Raimundo Suzart,; o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Químicos do ABC,
Milton Nunes de Brito (Tijolinho), e o ex-integrante da Comissão de Fábrica da BASF Demarchi,
José Cícero da Silva (in memoriam).
Lideranças do Sindicato dos Químicos de São Paulo e da CNQ-CUT também receberam o diploma de honra ao mérito. A presidenta da CNQ, Lucineide Varjão, destacou a importância dos
trabalhadores e trabalhadoras do ramo químico, que compõe hoje 31% do PIB brasileiro.

Copa 2018: Lula
e José Trajano
comentam os jogos!
O Programa Papo com Zé Trajano, da TVT e da
Rádio Brasil Atual, tem o ex-presidente Lula
como comentarista dos jogos da Copa.
Ele escreve seus comentários e a produção
do programa coloca o texto em legendas que
são lidas por um locutor.
Acompanhe! O Papo com Zé Trajano é veiculado ao vivo direto da casa do apresentador de
segunda a sexta, das 18 às 19 horas:
• Canal 44.1 HD na TV digital ou pelo site
tvt.org.br,
• Rádio Brasil Atual:
98.9 MHz em FM)
• Rádio web Brasil de Fato:
www.brasildefato.com.br/radioagencia/
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seus direitos

Adicional
noturno e
Hora-extra

O petróleo é do Brasil

Quem são os responsáveis pela
política de preços dos combustíveis
A greve dos caminhoneiros e a
greve dos petroleiros conseguiram
derrubar o presidente da Petrobras,
Pedro Parente, e reduzir o preço do
Diesel por dois meses, mas os combustíveis continuam a subir.
Isso acontece devido a política
de desmonte que o governo golpista
pratica na Petrobras com o intuito de
vender a estatal a preço de banana a
empresas estrangeiras.

A conquista de receber o adicional noturno de 40% de acréscimo
em relação à hora diurna foi fruto de
muita luta dos trabalhadores e das
trabalhadoras da categoria química
do ABC e hoje está entre as 83 cláusulas que compõem a nossa Convenção Coletiva.
Também conquistamos o adicional de hora extra acima da lei: 70%
de segunda a sábado e 110% no Descanso Semanal Remunerado (DSR) e
nos feriados.

Em julho do ano passado, Temer
dobrou a tributação sobre os combustíveis, aumentando em cerca de 100%
a incidência do PIS/Cofins. Já Pedro
Parente alterou a política de preços
das refinarias, em outubro de 2016,
quatro meses após ser empossado.
Por sua orientação, a estatal passou
praticar a paridade com o mercado
internacional, aumentando os preços
de acordo com a variação do barril
de petróleo, sem estabelecer qualquer mecanismo de proteção para o
consumidor.

O Brasil precisa voltar a extrair o
petróleo e refinar aqui, como era feito
antes desse governo. Só assim conseguiremos baratear os combustíveis.
Hoje, 25% do produto são importados
e ainda há a previsão de privatizar
quatro refinarias do país. Com isso,
milhares de empregos serão perdidos
aqui enquanto fora do país são gera-

dos novos postos de trabalho.
O Petróleo é do Brasil, essa é a
proposta da campanha lançada pelas
Frentes Parlamentares em Brasília e
encampada pelas CUT, sindicatos e
movimentos sociais.
Acompanhe as ações da Campanha
no: Facebook.com/PetroleoDoBrasil

E muitos outros benefícios.
Solicite uma Convenção Coletiva
de bolso, ou acesse o site do Sindicato para conhecer os seus direitos:
www. quimicosabc.org.br
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PIS: como consultar o
saldo do saque autorizado
O governo anunciou a ampliação do saque do fundo do PIS/Pasep para trabalhadores não aposentados
de todas as idades.
As pessoas que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988 terão até o dia 28 de setembro
para retirar os recursos, seguindo o calendário ao lado.
Para consultar o saldo que tem no PIS na Caixa
Econômica Federal, acesse o site www.caixa.gov.br/
cotaspis e clique em "Consulte seu saldo", no lado
direito da página.
É preciso informar o número de seu PIS, CPF ou
NIT (Número de Inscrição do Trabalhador).
Têm direito ao benefício todos os trabalhadores
que foram cadastrados no fundo PIS/Pasep até 4 de
outubro de 1988 e que ainda não sacaram o saldo da
conta individual de participação, segundo a medida
provisória 813 -aprovada no Senado em 28 de maio.

Calendário de pagamento
• Idades entre 57 e 59 anos:
de 18 a 29/06
• Suspensão dos pagamentos:
30/06 a 07/08
• Crédito em conta na Caixa ou
Banco do Brasil para todas as idades:
08/08
• Atendimento nas agências da Caixa
ou Banco do Brasil para todas as
idades: 14/08 a 28/09

Benzeno: tolerância ZERO!
Representando a categoria química do ABC, os
diretores do Sindicato Joel Santana e Avelino Condi
participaram da 76ª reunião da Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz), sediada pelo Sindipetro/
Duque de Caxias/RJ e FIRJAN/SESI, no Rio de Janeiro.
Essa comissão é um fórum tripartite, composto
por representações dos trabalhadores, do governo e dos patrões, para acompanhar, fiscalizar e buscar soluções
de problemas referentes ao cumprimento do Acordo Nacional do Benzeno, que regulamenta o controle da exposição de trabalhadores a essa substância que é altamente cancerígena.

Não vacile, denuncie!
É importante lembrar que o benzeno é reconhecidamente cancerígeno e não existe limite de tolerância na exposição
à substância. Por isso, não vacile! Se tiver qualquer suspeita de que tenha ficado exposto ao benzeno, procure imediato
o setor médico e comunique ao Sindicato.
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aposentados e pensionistas

Começa uma nova história na Associação
dos Aposentados Químicos
Assembleia elege por unanimidade chapa única, encabeçada por Milton Nunes – o Tijolinho

A Associação dos Aposentados
e Pensionistas Químicos do ABC elegeu sua nova diretoria na assembleia
realizada no dia 25/5, no auditório do
Sindicato, em Santo André. O companheiro Milton Nunes de Brito - Tijolinho - foi reeleito como presidente da
Associação e, pela primeira vez em
sua história, a entidade conta com
quatro mulheres na direção.
"Começa uma nova história na
Associação com esse time que está
entrando em campo para defender os
trabalhadores aposentados e pensionistas químicos do ABC", celebrou o
presidente do Sindicato, Raimundo
Suzart, que presidiu a mesa da assembleia.
A atividade contou com a presença de personalidades políticas,
como o ex-prefeito de Mauá Oswaldo
Dias e do ex-ministro da Previdência
nos governos Lula e Dilma, Carlos

Conheça a nova direção da
Associação dos Aposentados:
Presidente:
Milton Nunes de Brito (Tijolinho)

Diretoria
Gabas, além de várias lideranças do
movimento de aposentados.
Em praticamente todas as saudações, os oradores destacaram o
momento de crise do país e as eleições de outubro, enfatizando a necessidade de elegermos deputados
e senadores comprometidos com a
luta dos aposentados, pensionistas
e idosos.
“A reforma da Previdência vai
voltar à pauta e precisamos eleger
uma bancada de trabalhadores. Eu
sou servidor de carreira do INSS, fui
ministro e sei que a Previdência não é
um problema, mas parte da solução.

Precisa cobrar devedores e não tirar
direitos”, afirmou Gabas. “Vamos
lutar juntos para reestabelecer a
democracia neste país e defender
a democracia hoje é Lula Livre”,
enfatizou.

Senhores e Senhoras de luta
“Quero agradecer a cada um
de vocês que vieram hoje votar na
nossa chapa, uma chapa de compromisso de luta com os aposentados.
São senhores e senhoras de cabelo
branco, mas senhores e senhoras de
luta”, afirmou Tijolinho, encerrando
a assembleia.

Adalberto Epaminondas da Silva
Rodrigues
Antonia Maria de Souza
Edivânia Zanardo
Elisete Isabel Pereira
José Anselmo Mendes
José Toneloto
Juvenil Nunes da Costa
Maria Antonia Rodrigues
Osmário de Souza Santos
Paulo Hirofume Arashiro
Valdir José Di Santo
Valdir Marques

categoria

Formação em CIPA

A Secretaria de Saúde do Sindicato realizou dia 15/6 mais um curso
sobre CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), com trabalhadores e trabalhadoras recém-eleitos
para desempenharem o papel de cipeiro dentro do ambiente de trabalho.
O curso foi realizado na sede da Regional Diadema do Sindicato.
Dentre os objetivos das ações da CIPA estão o de observar e relatar as
condições de risco no ambiente de trabalho e solicitar medidas para reduzir,
neutralizar e eliminar os riscos existentes nos ambientes e condições de trabalho, de forma a preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores.
Seu papel mais importante é o de estabelecer uma relação de diálogo e
conscientização entre todos que atuam na empresa, visando à humanização
e à melhoria das condições de trabalho.

Aprovada PLR na F. Johnson...
Os trabalhadores e
trabalhadores da empresa F Johnson, em
Diadema, aprovaram a
proposta de PLR e o novo
valor do vale compras na
assembleia do dia 7/6, realizada pelo Sindicato.

... e na Sherwin-Williams (Lazuril)
Em assembleia realizada pelo Sindicato em 8/6, os trabalhadores e trabalhadoras da Lazuril também aprovaram a proposta de PLR.
A diretoria parabeniza todos e todas pela resistência e mobilização!

Capacitação Sindical
Dirigentes do Sindicato participaram
do Programa de Formação e Capacitação
Sindical sobre a Origem da Articulação
Sindical, Princípios e Desafios, realizado
em três módulos durante os meses de maio
e junho, em São Paulo.
O presidente do Sindicato, Raimundo
Suzart, foi um dos palestrantes no módulo 2, na mesa ““Debate sobre os rumos
e desafios da Articulação Sindical no Ramo Químico”. O diretor Sidney Araújo
dos Santos foi um organizadores do programa.

José Cícero da Silva PRESENTE!

É com profunda tristeza que registramos o falecimento do trabalhador
químico José Cícero da Silva no dia 27 de maio, em decorrência de complicações de um AVC.
Cícero era um militante do nosso Sindicato e foi membro
ativo da Comissão de Fábrica da BASF Demarchi de 2000 a
2006, dedicando-se aos temas relacionados à Saúde e Segurança no Trabalho.
Manifestamos nossos sentimentos e solidariedade aos
familiares e amigos de Cícero.

Assembleia na Olsa dialoga sobre
direitos
O Sindicato realizou assembleia com os
trabalhadores e trabalhadoras do terceiro
turno da Olsa, em 11/06, para dialogar
sobre os impactos da reforma trabalhista,
reafirmar apoio aos membros do SUR e
discutir como será a compensação de dias
parados devido à greve dos caminhoneiros.

COMUNICADO

A diretoria do Sindicato dos Químicos do ABC comunica aos sócios e
sócias que o CEFELQUI (Centro de Eventos, Formação, Esporte e Lazer
dos Químicos do ABC), situado em Paranapiacaba, encerrou definitivamente suas atividades no dia 17 de junho de 2018.
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política industrial

O seminário “Desafios da indústria no Brasil e os Trabalhadores e
Trabalhadoras”, realizado nos dias
13 e 14 de junho, em São Paulo, reuniu dirigentes e assessores sindicais
dos ramos químico, vestuário, metalúrgico, construção civil, alimentação e Eletricitários/Sinergia para
debater e elaborar propostas para o
setor industrial brasileiro.
“Foram dois dias de intensos
debates voltados para a discussão
de estratégias capazes de tirar o
Brasil do buraco e recolocá-lo na trilha do desenvolvimento econômico",
explicou Cida Trajano, coordenadora
do Macrossetor Indústria da CUT,
responsável pela organização do
evento, em parceria com o Instituto
Trabalho, Indústria e Desenvolvimento (TID Brasil) e apoio da Fundação Perseu Abramo.

Foto: Adonis Guerra

Trabalhadores debatem propostas para indústria
impulsionar o desenvolvimento

Desindustrialização e
desmonte
Hoje, o cenário do setor industrial está marcado pela desindustrialização e desmonte das empresas

estatais estratégicas e frente a um
horizonte de profundas transformações tecnológicas impulsionadas
pela chamada Indústria 4.0.
“É uma mediocridade sem ta-

manho. Eles (os que abraçaram a
bandeira do neoliberalismo) estão
junto com uma quadrilha – a do Temer - e fizeram um estrago enorme
sem pensar num projeto”, comentou
o jornalista econômico Luis Nassif,
mediador dos debates.
“No Governo Lula, um dos grandes fatores para crescimento foi a
formalização do trabalho e eles simplesmente desmontaram isso com
a reforma trabalhista. Torraram o
BNDES do mercado, mas não tinham
nenhuma alternativa. Um desmonte
total”, prosseguiu.
As propostas do Seminário para
construção de políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento da indústria nacional serão apresentadas
para compor o programa de governo
da candidatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

Centrais sindicais lançam agenda da classe
trabalhadora e marcam protesto para 10/8
No início de junho, as centrais sindicais lançaram a "agenda prioritária", com propostas e reivindicações da classe trabalhadora para serem apresentadas aos candidatos à Presidência da República e ao
Congresso Nacional.
A agenda deste ano propõe o contraponto a medidas que fragilizam a proteção do trabalho. Entre as
propostas, está a revogação das leis 13.467 ("reforma" trabalhista) e 13.429 (terceirização) e da Emenda
Constitucional 95, que limita gastos públicos durante 20 anos.
"As eleições de 2018 são uma oportunidade para recolocar o país em outra trajetória de desenvolvimento econômico, social e ambiental", afirmam as centrais no manifesto que abre o documento, assinado
por CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, Nova Central e UGT.
A íntegra do documento pode ser acessada no site do Sindicato: www.quimicosabc.org.br

Colônia de Caraguá: lazer e conforto para os associados e associadas
Os sócios e sócias do Sindicato podem usufruir com sua família e amigos das belezas das praias do litoral norte de São Paulo na
Colônia de Férias do Sindicato.
São 45 apartamentos confortáveis e equipados com micro-ondas, fogão elétrico, geladeira grande, ventilador e TV LED, além da
área coletiva de lazer, que conta com quadra poliesportiva, quiosque com churrasqueiras, piscinas adulto e infantil, salão de jogos
e lanchonete.
Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso! Informe-se: 4433 5800.
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