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Sindicato lança Comitê de Lutas por
DEMOCRACIA, EMPREGO E JUSTIÇA SOCIAL

Diante de tanta miséria, fome, desemprego, retirada de direitos, preço dos alimentos e tarifas nas 
alturas e a trágica crise social e econômica que se abate sobre o País, o Sindicato dos Químicos do 
ABC, que não foge da luta, decidiu organizar um Comitê de Lutas em defesa da democracia, emprego 
e justiça social.

Junto ao Comitê, também estarão atuando as chamadas Brigadas Digitais da CUT, com o objetivo de 
combater as Fake News nas redes sociais durante este período eleitoral e pós eleições.

O lançamento aconteceu na segunda-feira, 6 de junho, logo após uma palestra com a liderança metalúr-
gica internacional Valter Sanches, que foi secretário-geral do sindicato global IndustriALL de 2016 a 2021.

A atividade foi realizada no Auditório do Sindicato, em Santo André, e contou com a presença de lide-
ranças sindicais da região e do deputado federal Vicentinho (PT-SBC). O presidente nacional da CUT, 
Sergio Nobre, também compareceu para prestigiar a iniciativa da categoria química.

democracia em risco!
Em sua exposição, Sanches abordou 
a crescente concentração da riqueza 
global, acelerada pela pandemia e 
ao abusivo aumento de preços dos 
alimentos após início da crise na 
Ucrânia, e como governos, juízes, 
parlamentares e grande parte da mídia 
comercial atua para manter e norma-
lizar essa situação, mesmo que isso 
coloque em risco a democracia.

Sanches também falou sobre mu-
dança climática, transição da matriz 
energética, empregos verdes e a 
necessidade de lutar para que a 
saúde e segurança no trabalho seja 
considerado um dos direitos funda-
mentais da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) – o que aconteceu 
dias depois (veja na página 3).

A atividade 
foi transmiti-
da pelo canal 
YouTube do 
Sindicato e 
pode ser revis-
ta na íntegra 
pelo QR Code 
ao lado.

Brigadas Digitais: veja o passo a passo para participar na página 4

“A democra-
cia real é a 
democracia 

de inclusão da 
população no 

mercado de 
consumo. Para 
nós, a questão 
da democracia está na ordem do 
dia. A porteira já se abriu. O que 
aconteceu nos EUA, em janeiro 

de 2021, foi uma tentativa de 
insurreição para não aceitar o 

resultado eleitoral”.

Valter Sanches, dirigente sin-
dical metalúrgico, secretário-

-geral do sindicato global 
IndustriALL de 2016 a 2021

“Vão tentar 
nos intimidar, 
reprimir, mas 
não podemos 
ter medo. 
Metade do 
povo brasi-
leiro hoje é 

Lula, as pesquisas mostram 
isso. O Estado está fragilizado 
e o primeiro desafio de Lula é 
gerar emprego, vamos ter que 
reconstruir tudo, nossa tarefa 
é grande”.

Sergio Nobre, presidente 
nacional da CUT

“Estamos 
lançando 
o comitê 

para fazer 
o debate 
nas ruas 

e fazer o enfrentamento nas 
redes para eleger Lula presi-

dente e uma bancada grande 
no Senado e na Câmara que 

deem sustentação ao governo 
federal. Se a gente não for 
para a rua e fazer o debate 

sobre a importância da demo-
cracia no nosso país, teremos 

outro golpe”.

Raimundo Suzart, presidente 
do Sindicato
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Expediente

Saúde e Segurança

Seminário cria Fórum da Indústria Regional
O Seminário “Futuro da Indústria no ABC” deliberou pela criação do Fórum da 
Indústria Regional, um espaço que será dedicado à retomada do setor indus-
trial das sete cidades que compõem o Grande ABC, além de pautar ações dos 
governos estadual e federal na região.

O evento, realizado em 18/05, foi organizado pela Agência de Desenvolvimento 
Econômico Grande ABC com apoio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e 
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

Participaram das discussões representantes do governo paulista, gestores 
públicos, universidades, empresários e representantes de entidades sindicais. 
Raimundo Suzart, presidente do Sindicato, representou os trabalhadores/as da 
indústria química do Grande ABC.

Reiq: aprovada MP que altera extinção do regime só a partir de 2028
A Câmera e o Senado aprovaram, em maio, a Medida Provisória 1095/21, que altera incentivos tributários para a indústria química e 

petroquímica no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (Reiq). Após muita negociação, no lugar do fim imediato do incentivo, 
como previa inicialmente a MP, haverá uma transição até 2027, com extinção do Reiq a partir de 2028.

A Comissão de Saúde do 
Trabalhador (COMSAT) do 
Sindicato está comemorando 
seus 38 anos de fundação. 
Para marcar a data, seus 

membros estão divulgando 
as suas ações nas fábricas 
por meio de um edição 
especial do Sindiquim. A 
edição especial pode ser 
encontrada no nosso site 
ou no QR Code ao lado.

COMSAT celebra 38 anos com edição 
especial do Sindiquim

A MP 1113 altera a legislação e volta a permitir a apresentação de lau-
dos, atestados e relatórios médicos com demonstração de incapacida-
de laboral sem necessidade de perícia médica, que é um fato positivo, 
mas isso é uma medida temporária.

A questão mais grave é que ela impõe autoritariamente, mais uma vez, 
a necessidade de “pente fino” para auxílio-doença acidentário, auxílio-
-acidente, aposentadoria por invalidez, entre outros. A gravidade é o 
atropelo à Constituição Federal, que em seu art. 5º Inciso 36 estabele-
ce como cláusula pétrea o seguinte comando constitucional: “ A lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

MP 1113: mais uma alteração na Previdência contra os trabalhadores
Por isso a Direção da FETQUIM solicita a devolução imediata dessa 
medida provisória!

O secretário geral e de imprensa do Sindicato, 
Paulão (foto), defende o apelo da Fetquim e comen-
ta: “Já não bastasse a inflação fora de controle, o 
Messias traz mais uma maldade, acabando com os 
benefícios dos assegurados do INSS, milhares des-
ses assegurados utilizam o benefício pra sustentar 
sua família tamanho é o desemprego no país”.
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Seus Direitos

Haddad visita Polo 
Petroquímico do ABC

Ambiente seguro e saudável passa a ser um 
Direito Fundamental no Trabalho

Os delegados e as delega-
das presentes na Conferên-
cia Internacional do Trabalho 
(CIT) adotaram uma resolu-
ção para adicionar o princípio 
de um ambiente de trabalho 
seguro e saudável aos Princí-
pios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).

Essa decisão aconteceu durante a sessão plenária da Con-
ferência na sexta-feira, 10 de junho.

Com isso, as Convenções da OIT 155 (Segurança e Saúde 
dos Trabalhadores) e 187 (Promoção da Segurança e Saú-
de no Trabalho) da OIT passarão a ter status de conven-
ções fundamentais, ou seja, um ambiente de trabalho deve 
ser seguro e saudável, assim como também deve ser consi-
derado um princípio fundamental e um direito no trabalho.

Os 5 Princípios e direitos 
Fundamentais no Trabalho

A partir de agora, são cinco as categorias de Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho. Importante que todos os trabalhadores/as conheçam e façam valer 
o respeito a esses princípios. São eles:

1. Liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coleti-
va;

2. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;

3. A abolição efetiva do trabalho infantil;

4. A eliminação da discriminação em relação ao emprego e à ocupação;

5. O ambiente de trabalho deve ser seguro e saudável.

O pré-candidato ao governo do Estado pelo 
PT, Fernando Haddad, esteve visitando o 
Polo  Petroquímico do Capuava no dia 26 de 
maio passado. 

Acompanhado pelo ex-prefeito de SBC, Luiz 
Marinho, e pelos deputados Luís Fernando 
e Teonilio Monteiro (Barba), Haddad conhe-
ceu melhor o trabalho da COFIP ABC – Co-
mitê de Fomento Industrial do Polo do Gran-
de ABC, que reúne 16 empresas da região, 
entre as quais a Braskem, Oxiteno, Vitopel, 
Cabot e Oronite. 

Durante a atividade, a Braskem apresentou a  
Haddad um projeto que está desenvolvendo 
em parceria com a Siemens para melhorar a 
eficiência energética no ABC.

“É um investimento de R$ 650 milhões, 
que traz benefícios para o meio ambiente e 
também evita as paradas da operação, que 
geram poluição sonora e ambiental”, explica 
o diretor e coordenador da Regional Santo 
André, Joel Santana.

Joel, o diretor Marcio Barone e o presidente 
Raimundo Suzart participaram dessa agenda, 
representando o Sindicato.

Cinequim ABC: o novo espaço de debate do Sindicato
O Sindicato inaugura neste mês de junho um novo espaço de 
debate, o Cinequim ABC. A primeira exibição será sábado, 25 de 
junho, às 9h, com Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Após 
a exibição do filme, haverá uma roda de conversa.

A iniciativa é do Coletivo de Juventude Química do ABC, vincula-
do à Secretaria de Políticas Públicas e Sociais do Sindicato.

“A ideia é ouvir os jovens, trocar ideias, criando um ambiente para 
ações coletivas da juventude química”, explica o diretor do Sindi-
cato Phelipe da Silva Coelho, coordenador do coletivo.

Intransigência na Lipson
O Sindicato esteve na porta da empresa Lipson na sexta-feira 11/06 para conversar com os 
trabalhadores/as sobre as 10 demissões por justa causa ocorridas no dia anterior (10/06). 

De acordo com o coordenador da Regional Diadema do Sindicato, José Evandro 
Alves da Silva, foi tirado o encaminhamento de enviar pauta para a empresa para 
dialogar sobre o que aconteceu. “Esperamos reverter essa situação e fazer tudo 
para que isso não volte a acontecer”, afirmou.

Nova parceria com Dental Plus garante 
desconto aos sócios/as

O Sindicato acaba de firmar uma nova parceria de convênio para sindi-
calizados e sindicalizadas: Clínica Odontológica Dental Plus, com planos 
odontológicos com valores que cabem no bolso do trabalhador/a. 
As informações estão QR Code ao lado.

Associação dos Aposentados com nova diretoria
No dia 20 de maio, por aclamação em assem-
bleia, foi eleita a nova direção da Associação 
dos Aposentados Químicos do ABC, com o com-
panheiro Tijolinho à frente, na presidência, para 
mais um mandato. Parabéns às lideranças!
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Trabalhadores(as) e Sindicato: juntos somos fortes. SINDICALIzE-SE!
Reformas Trabalhista, da Previdência, Carteira Verde Amarela. Vivemos tempos em que governo e empresários tentam por todos os lados minar 
a organização dos trabalhadores/as para acabar de vez com os direitos trabalhistas e sociais. Por isso é fundamental se associar ao Sindicato 
e participar das atividades. De quebra você ainda tem benefícios como advogado trabalhista, Colônia de Férias em Caraguatatuba e vários 
convênios com colégios, universidades, dentistas e serviços médicos. Preencha a ficha abaixo e entregue a um dirigente do Sindicato.

Como participar das Brigadas Digitais
Todo mundo pode e 
deve fazer parte da 
maior rede de trabalha-
dores e trabalhadoras 
da América Latina no 
combate às fakenews 
e no compartilhamento 
de informações impor-
tantes para todos nós 
cidadãos.

Você pode participar 
de uma brigada digital 
já formada ou criar 
uma Brigada Digital 

ou ainda se inscrever para participar do curso 
de brigadistas.

É fácil. Para qualquer umas das opções, 

use o QR Code desta página.

se você optar por criar sua própria Brigada 
digital, siga os passos abaixo:

→ Primeiro, você deve montar um grupo no 
Whatsapp com pelo menos 10 pessoas, mas 
pode ter até 256. Escolha amigos, parentes, 
colegas de trabalho, da igreja, do futebol… 
Quanto mais, melhor.

→ Agora vem a parte 
mais importante, que é 
fazer um cadastro rápi-
do no site http://mautic.
cut.org.br/cadastro-bri-
gada (ou use o QRCo-
de ao lado), clicando 
em “cadastrar brigada”. 

É esse cadastro que torna o seu grupo uma 
Brigada Digital!

→ Ali no cadastro, a informação mais impor-
tante é o link do seu grupo. Para conseguir 
isso, abra o seu grupo do Whatsapp, clique 
no nome que você deu pra ele e depois lá 
embaixo, em “convidar via link”. Aí é só copiar 
e colar.

→É o cadastro que vai permitir que o seu 
grupo entre na nossa rede e receba todos os 
nossos conteúdos.

→ Agora, sim, prontinho. Você faz parte das 
Brigadas Digitais e já pode ajudar a levar os 
conteúdos o mais longe possível.


