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ESPECIAL ACRILEX

REFORMA TRABALHISTA NA
ACRILEX? AQUI NÃO, Tio !!!
O Supremo Tribunal Federal – STF, cúmplice da
elite golpista, ratificou as 117 alterações na CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) feitas através
de uma Reforma Trabalhista que precariza os direitos e as condições de trabalho no Brasil.

117. Se tudo correr bem,
estamos ferrados!!!
Diante da ameaça de retiradas
de direitos, o Sindicato dos
Químicos do ABC e a direção
da ACRILEX realizaram
várias reuniões para evitar o
retrocesso através da retirada de direitos.
Veja na página 3 o que foi acordado!

VEJA ALGUNS ITENS DA TAL
“MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA”:
1. TERCEIRIZAÇÃO 100% LIBERALIZADA. Sim,
você pode ser terceirizado/a!
2. JORNADA INTERMITENTE. Sim, se você trabalhar 15 dias no mês, recebe a metade do salário!
3. HOMOLOGAÇÃO NO RH. Sim, sindicato não poderá fiscalizar suas verbas rescisórias ou reverter uma
eventual demissão irregular e/ou injusta.
4. BANCO DE HORAS.
Sim, hoje as empresas
podem fazer banco de
horas sem negociar com
o sindicato.
5. NEGOCIADO se
sobrepõe ao LEGISLADO. Sim, sem um
sindicato forte, o fim dos
direitos é questão de tempo.... por isso fique sócio
enquanto há tempo!!!
...

Mais um ano termina e agradecemos a cada
trabalhador, a cada trabalhadora e a cada parceiro por
todas as lutas travadas no decorrer deste ano. Que
em 2019 possamos estar mais uma vez juntos para a
construção de um mundo melhor!

Boas Festas! Feliz Ano Novo!
Sindicato dos Químicos do ABC
Informamos que o Sindicato estará em recesso de final de ano do dia 21/12 a 15/01,
retomando o atendimento normal em 16 de janeiro de 2019.

Artigo

ENTREGUISMO AMEAÇA
NOSSOS EMPREGOS!
A venda da Braskem e os impactos para a cadeia petroquímica
Por Fábio Lins,
diretor do Sindicato

Petrobras e que, atualmente, exerce
monopólio sob a produção de petroquímicos básicos, primeiro elo da cadeia petroquímica. Tal cadeia ainda é
formada pela segunda geração, produtora de químicos intermediários, e
terceira geração, que dá origem aos
produtos destinados ao consumidor
final como produtos plásticos, de higiene pessoal, perfumaria e limpeza
e tintas.

Recentemente foi anunciada a negociação de venda da multinacional
brasileira Braskem pela transnacional holandesa LyondellBasell.
A Braskem, maior petroquímica da
América Latina, é uma empresa de
capital aberto controlada pelo Grupo Odebrecht, que detém 38,3% do
capital da empresa, e pela Petrobras, que possui
... A venda da Braskem significa a
36,1% do capital.
A oferta de ven- desnacionalização de um setor estratégico para
da foi destinada a economia brasileira. A tomada das decisões é
à Odebrecht, potransferida para o exterior, podendo ocasionar
rém, conforme
plano de desin- o aumento das importações e reflexo no déficit
na balança comercial. Além disso, haverá a
vestimentos da
Petrobras e ter- ampliação de remessas de lucros e dividendos
mos contratuais, para o estrangeiro e, assim, são diminuídas as
também se estenpossibilidades de investimentos no setor...
de a petrolífera
estatal.
O que a venda da Braskem pode
Importante esclarecer que a Braskem
representar? Primeiramente, a vensurgiu do processo de privatização
da da Braskem significa a desnacioda Petroquisa, braço petroquímico da
nalização de um setor estratégico

para a economia brasileira. A tomada das decisões é transferida para o
exterior, podendo ocasionar o aumento das importações e reflexo no
déficit na balança comercial. Além
disso, haverá a ampliação de remessas de lucros e dividendos para o
estrangeiro e, assim, são diminuídas
as possibilidades de investimentos
no setor.
Já o restante da cadeia produtiva
pode sofrer com a falta de abastecimento dos insumos, ou seja, se a
nova controladora da empresa decidir pelo fechamento de negócios
restará apenas a dependência externa impactada pelo câmbio. A possibilidade do aumento nos custos
tende a gerar novos fechamentos de
empresa e, consequentemente, demissões.
O caminho correto para evitar tal situação é a permanência da Petrobras
com ativos petroquímicos. Especialmente, se a estatal assumir, de fato, a
efetivação de um planejamento que
priorize o desenvolvimento do país,
beneficiando toda a cadeia petroquímica com a geração de emprego e
renda. No entanto, o cenário é nebuloso com a ameaça da soberania
nacional, fragilizada pelo governo
golpista. A reversão deste desmonte
somente se dará através da mobilização social.

Sindicato e trabalhadores
garantem direitos na Acrilex

Acompanhe abaixo o que foi acordado nas negociações com o Sindicato no
decorrer do segundo semestre deste ano:
■ Acordo para manter diálogo permanente sobre tudo que envolva
os interesses dos trabalhadores/as;
■ Acordo para manter e ampliar os empregos e as promoções em
todos os setores;
■ Acordo para manter o Convênio Médico;
■ Acordo para manter a cesta de natal e a festa de fim de ano;
■ Acordo para manter os Sábados Alternados;
■ Acordo para manter o pagamento de Participação nos Resultados
acima do valor mínimo da Convenção Coletiva de Trabalho;
■ Acordo para manter o pagamento de 40% de Adicional Noturno,
o dobro da CLT;
■ Acordo para manter o pagamento de adicionais de hora extra acima da CLT;
■ Acordo para manter jornada de trabalho sem Banco de Horas;
■ Acordo para manter o pagamento de Auxilio Maternidade no valor
de meio piso da Categoria;
■ Acordo para manter a integração sindical com os novos contratados;
■ Acordo para manter a Cesta Básica;
■ Acordo para manter e reajustar o Ticket Alimentação/Refeição;
■ Acordo para manter a agilidade no fornecimento dos PPPs para
aposentadoria especial;
■ Acordo para manter a homologação dos sindicalizados no Sindicato. Os que não são sindicalizados podem ser homologados no
Departamento de RH da empresa.
■ NOVOS EMPREGOS E NOVAS PROMOÇÕES – Empresa e
Sindicato avaliam como positiva a efetivação da ampla maioria do
temporários, bem como as novas promoções que surgirão. As negociações continuam para ampliar os empregos e gerar novas oportunidades de valorização profissional.
Para manter/renovar estes Acordos e ampliar as conquistas, você
precisa se sindicalizar e apoiar o trabalho do Sindicato. A nossa
união é a nossa única fortaleza!

E aí, TEM ACORDO? SINDICALIZE-SE! Preencha a
ficha no verso e entregue a um diretor/a do Sindicato!

Colônia de Caraguá:

lazer e conforto por um preço que cabe no seu bolso!

Os nossos associados, associadas e seus familiares podem usufruir com sua família e amigos das belezas das praias de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, na Colônia de Férias do Sindicato.
Os valores das diárias são bem abaixo da rede hoteleira e pousadas, com lazer e conforto garantidos. São 45 apartamentos 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.
Informe-se: 4433 5800
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