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REAJA ou sua APOSENTADORIA

VAI ACABAR!

Atos unificados do 1º de Maio aprovam Greve
Geral no dia 14 de junho

O

s atos deste 1° de maio foram históricos, além de reunirem todas as centrais
sindicais brasileiras, mais de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras que estiveram no Anhangabaú aprovaram, por unanimidade, a realização de uma
greve geral no dia 14 de junho contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro (PSL).
“Está aprovado! O Brasil irá parar em defesa do direito à aposentadoria dos brasileiros e das brasileiras”, afirmou o presidente da CUT, Vagner Freitas, que conduziu
a votação no ato.
Freitas destacou que a proposta de reforma é cruel com o povo. “Querem acabar
com o auxílio-doença, dificultar o auxílio-maternidade, acabar com o direito dos
trabalhadores, sobretudo os mais pobres, de receberem pensão e aposentadoria
para sobreviver. É por isso que vamos parar dia 14”, disse.
Para ele, se o problema do governo é arrecadação de dinheiro “que tribute os milionários que têm jatinho, avião e jet-ski, mas não venha querer tirar do povo trabalhador”.
Ainda como parte da agenda, foi aprovado um Dia Nacional de Luta no dia 15 de
maio, quando terá início a greve geral dos professores e professoras.
Os químicos do ABC estiveram presentes nos atos de São Bernardo e São Paulo,
somando-se a várias categorias nessa luta que é de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.

As maldades da PEC da Previdência
A aprovação da proposta de reforma de Bolsonaro significará o contrário do que anda dizendo o
presidente em rádios, TVs e Twitter. Ela aprofundará as injustiças e não irá estimular o desenvolvimento
econômico, afirmam os especialistas. Os itens que mais vão impactar a vida de milhões de brasileiros são:
1. Idade mínima para aposentadoria de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres - não levando em
conta a dupla e até tripla jornada das trabalhadoras);
2. Tempo mínimo de contribuição de 20 anos quando a reforma trabalhista aumenta assustadoramente a informalidade;
3. Sistema de capitalização: os países que implantaram estão revendo o sistema, pois os aposentados estão na miséria, recebendo até 40%
menos;
4. Benefício de Prestação Continuada (BPC) - apenas R$ 400,00 para idosos a partir de 60 anos. Apenas a partir dos 70 anos, o idoso recebe
salário mínimo integral;
5. Previdência rural - no campo cerca de 70% dos trabalhadores começam a trabalhar com menos de 14 anos e vão ter de trabalhar no mínimo
46 anos para se aposentar;
6. Aposentadorias atuais perdem o direito de reposição inflacionária anual, arrochando os valores recebidos.

foto: Valdir Lopes

Nova direção toma posse
Encerramento do Projeto
Químicos ABC 80 Anos terá
A gestão 2019-2023 da direção do Sindicato, eleita em novembro do ano passado, já começou. A posse oficial
ocorreu no dia 27 de abril e as lideranças terão pela frente desafios enormes como a luta contra o fim da
aposentadoria pública. Leia mais na página 2.

festa, churrasco e premiações.
Você, associado(a), é nosso
convidado(a) especial. Venha,
traga sua família! Mais
informações na página 4.
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curtas

Toma lá dá cá
ou Bolsolão
Líderes do partidos que apoiam
o governo (DEM, PP, PSD, PR, PRB e
Solidariedade) confirmaram à Folha
de São Paulo que o ministro Onyx
ofereceu um extra de R$ 40 milhões
em emendas parlamentares até 2022
a cada deputado federal que votasse
a favor da reforma da Previdência
no plenário da Câmara. Tais emendas estão previstas na lei, mas sem
barganha.

CCJ aprova reforma
da Previdência
A Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou a reforma da Previdência
do governo. Agora, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) da
reforma está passando por uma comissão especial, onde será analisado
o conteúdo do projeto.

STF reduz pena
de Lula
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por
unanimidade reduzir a pena do expresidente Lula no caso do triplex no
Guarujá, de 12 anos e um mês para
8 anos e 10 meses de prisão. Com
decisão Lula poderá sair da prisão
política este ano.
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editorial

Nova diretoria, novos desafios
A Diretoria eleita do Sindicato
dos Químicos do ABC inicia mais
um mandato da gestão CUTista que
retomou o Sindicato das mãos dos
pelegos e dos patrões no começo dos
anos 80. O modo CUTista de dirigir
sindicatos coloca a defesa dos direitos dos trabalhadores em primeiro
lugar, independente de governo ou
de patrão. Foi assim nos governos
de Sarney, Collor de Mello, Itamar
Franco, Fernando Henrique, Lula e
Dilma Rousseff. E da mesma forma
frente a todas empresas da categoria: pequenas, médias ou grandes,
brasileiras ou multinacionais.
Defendemos o desenvolvimento
sustentável da indústria química,
com empregos de qualidade, direitos
assegurados, salários justos, condi-

ções de trabalho seguras e saudáveis, com respeito ao meio ambiente
e à segurança das comunidades
vizinhas das fábricas.
Nossa Convenção Coletiva de
Trabalho está entre as melhores do
país, com muito mais direitos e benefícios do que aqueles garantidos por
lei. O Sindicato é forte e respeitado
por patrões e governos, incluindo as
prefeituras e Câmaras de Vereadores,
deputados estaduais e federais.
Os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora e da
categoria química estão acima dos
interesses individuais ou de grupos.
Por isso, convocamos a todos para se
associarem ao Sindicato para utilizar
suas instalações como sede, subsedes, colônia de férias etc., além de

participar de suas atividades, como
assembleias, reuniões, congressos,
cursos e seminários.
Isso nos fará mais fortes para enfrentar os desafios atuais: desemprego alto, custo de vida caro, governo
antissindical e patronal, ameaça à
aposentadoria e pensão, retirada de
direitos e benefícios, além da queda
da qualidade de vida (segurança pública, saúde, educação, entre outros).
Sindicalizados somos mais fortes
e protegemos uns aos outros. Sem
proteção, o trabalhador ou a trabalhadora se torna uma presa fácil
dos maus gerentes e chefes e da
exploração patronal. Por isso, afiliese e participe da nova gestão do seu
Sindicato.
A Diretoria

“Muita gente achava que eu tinha que ir para uma embaixada, fugir.
Eu tomei como decisão ficar aqui. Eu tenho tanta obsessão em
desmascarar o Moro, Dallagnol e sua turma, os que me condenaram.
Fico preso cem anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela
minha liberdade. Não vou me entregar. Sou um pernambucano
teimoso. Quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os
cinco anos de idade não se curva a mais nada.”
Ex-presidente Lula, na entrevista histórica de 26/04/2019.
A íntegra está no site do Sindicato.

Saúde e Segurança

28 de Abril: Lembrar dos mortos, lutar pelos

vivos. Trabalho seguro é direito de todo trabalhador!
Dentro das celebrações da semana do 1º de Maio – Dia Internacional
do Trabalhador(a) - destaca-se o 28
de abril, que é o Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes e
Doenças do Trabalho. Em torno desse
dia, sindicatos em todo o mundo organizam comícios, marchas e ações
de protesto para denunciar e rejeitar
as perigosas condições de trabalho
existentes ainda em setores como
construção, mineração, químico,
entre outros.
No Brasil, a cada 49 segundos
ocorre um acidente de trabalho.
Segundo o Observatório Digital de
Saúde e Segurança do Trabalho, entre 2012 e 2018, o país registrou 4,7
milhões de acidentes de trabalho.
Nesse período também ocorreram
mais de 17 mil acidentes fatais.
No Seminário sobre Acidentes
Maiores e Agrotóxicos, promovido

pela Fetquim no dia 26/4, na sede
do Sindicato dos Químicos de São
Paulo, os sindicatos presentes fizeram uma homenagem simbólica
a todos os mortos por acidentes,
especialmente pelo maior acidente
do Brasil, em Brumadinho – MG, em
que o "tsunami" de lama contaminada
por dejetos de mineração de ferro,
com vários tipos de metais pesados,
vitimou 309 pessoas (210 mortos e 99
desaparecidos, até 21/03/19), em sua
maioria trabalhadores da Vale do Rio

Doce e ainda vitimizará no longo prazo centenas de moradores da região.
O Seminário rememorou também
o gravíssimo problema de contaminação por diversos agrotóxicos
produzidos pela Shell/BASF, fechada
em 2003, que ainda se arrasta hoje
junto à base dos Químicos Unificados de Paulínia. O caso já vitimou
diversos trabalhadores e aflige a
saúde de mais de mil pessoas, entre
ex-trabalhadores e familiares daquela unidade.
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Novo horário de atendimento do
Médico do Trabalho no Sindicato
Segundas-feiras: das 10h às 14h
Quintas-feiras: das 15h às 17h
Mais informações podem ser obtidas nos telefones 4433 5800 e 4436 9504
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Categoria

Setor Farmacêutico:
campanha salarial termina com vitórias
Após aprovação da contraproposta nas assembleias realizadas nas
fábricas, os sindicatos e federações
assinaram a Convenção Coletiva do
Setor Farmacêutico 2019-2020 com
o sindicato patronal Sindusfarma no
dia 10 de abril passado, beneficiando cerca de 20 mil trabalhadores em
todo o estado de São Paulo.
Além da manutenção de direitos
como jornada semanal de trabalho de
40 horas, licença maternidade de 180
dias, medicamentos gratuitos e/ou
subsidiados e reajustes nas cláusulas
econômicas, ficou mantido o Grupo
de Trabalho formado pelos líderes
sindicais e patronais que trata das
mudanças da nova lei trabalhista.
“Mais uma vez, foi a unidade
de luta entre os Químicos da CUT
e Químicos da Força Sindical que
garantiu importantes conquistas

para a categoria neste momento de
tantos ataques aos trabalhadores e
trabalhadoras!”, destacou o presidente do Sindicato Raimundo Suzart.
O secretário-geral e de imprensa,
Paulão, assinou a Convenção Coletiva representando o Sindicato dos
Químicos do ABC.

Principais conquistas
• Reajuste Salarial de 4,67% (100% do INPC /IBGE) com teto de R$ R$ 8.800,00
– Acima do teto valor fixo de R$ 410,96
• Piso Salarial
- Empresas com até 100 empregados: R$ 1.556,28 (com aumento real de 0,22%)
- Empresas com mais de 100 empregados: R$ 1.747,82
• PLR – Participação nos Lucros e Resultados
- Empresas com até 100 empregados: R$ 1.774,43
- Empresas com mais de 100 empregados: R$ 2.461,94
• Cartão alimentação:
- Empresas com até 100 funcionários: R$ 233,00
- Empresas com mais de 100 funcionários: R$ 350,00

Irregularidades continuam na
UCI FARMA

Excursão dos aposentados para
Caraguatatuba foi uma festa!

As trabalhadoras e trabalhadores da empresa
continuam sofrendo com
o desrespeito da empresa
que não paga 13° salário
e férias, retirou o convênio
médico, odontológico e a
cesta de medicamentos,
não está pagando o FGTS nem o INSS, acabou com o restaurante e está atrasando constantemente o pagamento dos salários.
O Sindicato vem realizando assembleias para conversar com os trabalhadores
e decidir sobre os devidos encaminhamentos para dar um basta a essa situação.

A Associação dos
Aposentados promoveu
uma viagem à Colônia de
Férias do Sindicato em
Caraguatatuba de 19 a
22 de março passado. A
alegria tomou conta do
passeio que contou com
bingo, churrasco, praia
e muita piscina.
“Associe-se e venha
participar das atividades e das nossas assembleias Gerais. Ocupe seu espaço. Faça sua parte”,
convida o presidente da Associação, Milton Nunes, o Tijolinho.

Posse da Cipa na Faurecia
O Sindicato esteve presente, em 18 de abril, à
posse dos membros da CIPA
eleitos na Faurecia, em São
Bernardo. “Parabenizamos
nova gestão e nos colocamos
à disposição para contribuir com um mandato comprometido com as condições
seguras no ambiente de trabalho”, destacou a diretora Amabile de Oliveira.

Acordo de Jornada na Macroplast
Em assembleia com os trabalhadores
e trabalhadoras, realizada no dia 25 de
abril, foi aprovado o acordo de jornada de
trabalho na empresa Macroplast.

Delegação do ENES de
Pernambuco visita o Sindicato
As coordenadoras Renata e Karla estiveram
na sede do nosso Sindicato para conhecerem e conversarem a respeito do VIII Encontro Nacional de
Educadores Sociais, que vai acontecer no Maranhão,
e contará com a participação de representantes da
entidade. O Sindicato dos Químicos do ABC integra
também a coordenação do Encontro.

Oxiteno: fechado acordo
da PLR 2019
No dia 05 de abril foi realizado em São Paulo uma reunião de negociação
de PLR entre os representantes da Oxiteno e a Comissão dos Trabalhadores,
na qual pela primeira vez puderam participar os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras das unidades da Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo.
No encontro foi fechado o acordo de PLR para o ano de 2019, a ser pago em
março de 2020. Em breve serão apresentados os critérios para o pagamento,
conforme tratado na reunião.

Livro: Cativeiro sem fim
A História dos Bebês, Crianças e Adolescentes
Sequestrados pela Ditadura Militar
A obra de jornalismo investigativo, lançada em 2 de abril,
em São Paulo, é de autoria de Eduardo Reina, jornalista
que trabalhou no nosso Sindicato nos anos 1990, quando
ganhou o Troféu Imprensa Sindical.
O livro relata os sequestros e desaparecimentos forçados
de crianças e adolescentes praticados por agentes da
repressão aos movimentos de resistência à ditadura militar entre 1964-1985
e tem apresentação do jornalista Caco Barcelos.
Os fatos relatados foram apresentados ao Ministério Público Federal, à
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e estão sendo investigados
e autuados. Leitura obrigatória para quem quer entender a luta incansável
contra a ditadura.
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Encerramento do Projeto Comemorativo
80 ANOS QUÍMICOS DO ABC
Vamos celebrar nossas lutas, vitórias e
conquistas com churrasco, música e alegria!

Participe!
Você faz parte dessa história!
No próximo dia 1 de junho, sábado, o Sindicato realizará uma festa
de encerramento do projeto elaborado para celebrar o aniversário de 80
anos da entidade.
Iniciado em outubro do ano passado, o Projeto 80 anos lançou um selo
comemorativo oficial dos Correios e a publicação “A história 2008 – 2018”,
que completa a obra que marcou os 70 anos do Sindicato com o resgate
histórico da entidade desde a sua fundação, em 1938. Também anunciou
a realização de dois concursos: Escultura e Redação, cujos vencedores
serão premados no dia da festa.
As empresas parceiras do projeto são: Cabot, CBC, Braskem, Voss
Automotive, UNIPAR, Chevron e Oxiteno.

Convites são limitados: corra para
garantir o seu!
A festa será no Clube Palestra de São Bernardo, a partir
das 10h, e para os associados(as) e sua família participarem
é preciso retirar os convites nas regionais do Sindicato. Fique
atento, entrada só com apresentação do convite numerado.

Concurso de Escultura:
inscrições se encerram em
13 de maio
O concurso de escultura será para a escolha de uma obra de arte que melhor
simbolize os 80 anos da entidade e o vencedor ou vencedora terá sua peça reproduzida e instalada no saguão da sede socia do Sindicato em exposição permanente.
Esta iniciativa, além das empresas parceiras do Projeto 80 anos, tem o apoio do
Instituto Tomie Ohtake, Instituto Acqua e do site Catraca Livre.
Prêmios: R$ 1.000,00 para os trabalhos selecionados; R$ 3.000 para os 3 finalistas e
R$ 10.000,00 para o vencedor.
Para mais informações e inscrição, consulte o site do Projeto ou o QR Code ao lado.

Concurso de
Redação já está
sendo realizado
nas escolas

O concurso de redação “Química na Escola” já está em andamento em sete escolas da rede
pública, uma em cada cidade da região. O tema é a relevância do trabalhador e da trabalhadora
química, a história da categoria, o surgimento do Polo Petroquímico na região e sua importância
para o desenvolvimento do Grande ABC.
Prêmios: 1º, 2º e 3º colocados e os respectivos professores orientadores ganham
1 smartphone e as medalhas.
A escola do aluno 1ª Colocado também ganha: 1 kit multimídia (notebook, telão e projetor)
+ troféu.
As escolas para os demais vencedores ganham: 1 projetor + telão.
Para saber mais: www.80anos.quimicosabc.org.br

Abaixo-assinado contra Reforma da
Previdência está circulando por todo o país
Assine, colete assinaturas, DEFENDA sua aposentadoria
Lançado no início de abril pelas centrais sindicais, a coleta de
assinaturas vem sendo realizada nas fábricas, nas ruas, nas
famílias, em todos os lugares.
Participe! Pegue o abaixo-assinado no site do Sindicato ou na sede.
Essa luta é de todos nós!
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