sindiquimicos.org.br

Sindiquímicos

MARCHA DA UNIÃO
E A REPRESSÃO DO GOVERNO
TEMER CONTRA TRABALHADORES

Ao contrário do noticiado pela Grande Imprensa, a Marcha para Brasília no dia 24 de maio foi vitoriosa
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Manifestação em
Brasília foi para garantir
conquistas trabalhistas
A multidão de 150 mil trabalhadores, trabalhadoras e sindicalistas,
além de estudantes, foi para garantir as conquistas trabalhistas, além de
clamar pelo fim do governo Michel Temer. Ninguém enfrentou longas horas de viagens para fazer turismo, mas
para mostrar ao Congresso Nacional
que paciência tem limite.
Na greve geral de 28 de abril, parece que a maioria dos políticos não entendeu que não poderiam insistir na
aprovação de reformas que só retiram
direitos em vez de acrescentar. Ao
prosseguirem na aprovação de emendas suicidas que num prazo não muito
longo vai piorar em vez de melhorar as
condições de trabalho, ganhou fôlego
a manifestação em Brasília.

A marcha é para
mostrar ao governo e
ao Congresso Nacional
que democracia significa
diálogo, principalmente
com todas as partes
envolvidas neste
processo. Não se
pode implantar
reforma trabalhista
e previdenciária sem
discutir profundamente
o assunto com a
sociedade
Antonio Silvan Oliveira, presidente do
Sindiquímicos e da CNTQ (Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Químico)
www.sindiquimicos.org.br
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Governo Temer é contra trabalhador
Luís Alberto Alves/Comunicação CNTQ

Ao contrário do noticiado pela Grande
Imprensa, a Marcha para Brasília no dia
24 de maio foi vitoriosa. Pelos cálculos
da PM do Distrito Federal, a manifestação reuniu 150 mil pessoas no trajeto do
estádio Mané Garrincha, onde ocorreu a
concentração, até próximo ao Congresso
Nacional, na Esplanada dos Ministérios.
Diversas categorias de trabalhadores e
entidades sindicais estiveram presentes,
num claro recado de reprovação às reformas trabalhista e previdenciária apresentada pelo governo Michel Temer. Em
todo trajeto até Brasília, de vários estados, Pará, Amazonas, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Maranhão, Bahia, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Para-

ná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Alagoas, não houve
nenhuma ocorrência negativa.
Mesmo nos restaurantes de beira de
rodovias, que sofrem depredações quando recebem inúmeros ônibus de torcidas
organizadas de futebol, tudo transcorreu
em clima de paz. Nestes estabelecimentos, onde o estoque de refeições acabou
rapidamente, as delegações enfrentaram
longas filas nos caixas e até mesmo para
receber atendimento. É a prova real de
que a classe trabalhadora é organizada e
sempre desejou o bem deste país, agindo de forma ordeira, desmentindo acusação de que seria baderneira, interessada no caos.
Nem as longas horas de viagem, em algumas delas passando de 48 horas, desanimaram os trabalhadores e trabalha-

doras e inúmeros sindicalistas. Todos
participaram da caminhada do estádio
Mané Garrincha até a Esplanada dos Ministérios em clima de paz, entoando palavras de ordem, sem depredar nenhum
estabelecimento particular ou público.
Não perderam a calma, nem quando passaram pela revista da Polícia, que impediu a entrada de mastros de bandeiras,
seja de PVC ou de madeira.
A democracia reinou plenamente entre todas as entidades da sociedade civil organizada, com direito à palavra no
caminhão de som utilizado para conduzir o “mar de gente” que entrou em Brasília determinado a dizer “NÃO”, à política de destruição de direitos implantada
pelo governo Michel Temer, um dos piores dirigentes que já esteve no comando deste País.

Sem pressão de centrais sindicais
salário mínimo ficaria sem reajuste real
Precarização não vai
melhorar a economia
Se o governo Michel Temer pensa
que precarizando as condições de trabalho vai melhorar a economia, que em
vez de melhorar, piora mais, está apostando no caos. A grande imprensa, financiada pelos grandes empresários
e gordas verbas publicitárias do Palácio do Planalto, continua insistindo na
mentira de que as reformas que estão
em votação no Congresso Nacional irão
melhorar o mercado de trabalho.
A retirada de direitos vai contribuir
para o aumento de acidentes de trabalho, onerando os cofres da Previdência, com pagamento de auxílio doença
e aposentadoria por invalidez. Num espaço não muito longo, os empresários
sentirão na pele o erro de apostar na
precarização em vez de investir na melhoria das condições de trabalho.
Não é revogando a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no final de século
19 no Brasil, que a nossa economia vai
decolar. A reforma trabalhista do governo Temer tem como meta trazer de
volta a escravidão, inclusive com jornada de trabalho de 18 horas no setor rural, anulação de várias conquistas obtidas nas últimas décadas.

Hoje é moda falar mal de entidades
sindicais. Mas sem a pressão das centrais o governo não implantaria a política de valorização do salário mínimo,
iniciada no começo dos anos 2000. Ele
serve de parâmetro para pagamento
dos demais salários no País. Ou seja,
nenhum trabalhador pode ganhar menos do que o mínimo. Em abril de 2002,
o seu valor atingia R$ 200,00 contra os
atuais R$ 937,00.
“As centrais fizeram muitas manifestações em Brasília naquela época.
Posso dizer sem nenhum erro, que o
salário mínimo que reflete em todos
os demais salários, seria pelo menos

77% menor, pois o aumento real acumulado de abril de 2002 a janeiro de
2017 alcançou este percentual”, explicou o economista do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Daniel Ferrer.
Segundo estimativa do Dieese, no
mês de maio, o salário mínimo ideal
para sustentar uma família de quatro
pessoas, deveria ser de R$ 3.899,66.
O valor é 4,16 vezes o salário em vigor
de R$ 937,00. Este valor é calculado
com base na cesta básica mais cara
entre as 27 capitais. Em abril, o maior
valor registrado foi em Porto Alegre
(R$ 464,19).
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Direitos trabalhistas foram
conquistados através de sindicatos
Uma parcela dos trabalhadores influenciados pelos telejornais e grande imprensa imagina que direitos, como 13º salário,
surgiram porque as empresas tiveram dó
dos seus funcionários e resolveram pagar
um salário a mais no mês de dezembro.
Engano! Tudo foi fruto de luta, inclusive de
greve, sempre reprimida pela polícia.
Tudo que existe hoje, como salário, convênio médico, vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, adicional noturno, de periculosidade, licença-maternidade,
jornada de 44 horas, aposentadoria especial para quem exerce funções de risco, entre outras conquistas, foi fruto de intensa
embate contra o empresariado, que nas
mesas de negociação batem o pé sempre
contra qualquer reivindicação.
Antes da existência de sindicatos no
Brasil, na década de 1910, era o patrão
quem decidia o valor do salário e a duração da jornada. Naquela época se trabalhava entre 14 e 16 horas por dia. Seria
como entrar às 6h da manhã e sair às 10h
da noite. Para complicar, crianças e mulheres não recebiam nada. O brasileiro só
começou a trabalhar 8 horas diárias a par-

tir de 1920, mas só virou lei em 1932.
A violência contra a classe trabalhadora era tão grande, que muitos não conseguiam ficar 25 anos em atividade, pois
o ritmo intenso das jornadas, muitas vezes sem descanso aos domingos e direito a férias, os deixavam doentes. Nesta
fase acabavam demitidos sem qualquer
amparo, pois a Previdência nos moldes
como conhecemos hoje, só apareceu no
Brasil na década de 20. Ou seja, trabalhador doente não tinha direito a auxílio-doença ou se aposentar por invalidez.
Para conquistar o 13º salário, diversas greves foram realizadas, desde 1953, a
maioria reprimida duramente em conflitos
sangrentos. Só após dez anos de luta, que o
13º foi reconhecido em lei em 1962 durante o governo do presidente João Goulart.
Mesmo assim, a grande imprensa, principalmente o jornal O Globo, publicaram reportagens dizendo que um salário a mais
em dezembro quebraria as empresas.
A licença-maternidade, por meio de
Convenção Coletiva, sugestão da diretoria do Sindiquímicos no início da década de 1970, só iria se transformar em

lei anos mais tarde, pois outras categorias
passaram a incluir nas suas Convenções
Coletivas este mesmo benefício. Sem a força dos sindicatos, as empresas jamais implantariam a licença-maternidade.
O trabalhador sindicalizado tem direito garantido de assistência jurídica,
seja individual ou coletiva, com advogados nas áreas trabalhista, previdenciária.
O sindicato é que participa das negociações salariais, na maioria das vezes lon-

SUICIDA

Riscos da terceirização no mercado de trabalho
Com a aprovação do Projeto de
Lei nº 4.302/1998, regulamentando
a terceirização sem limites, que agora
tramita no Senado e corre o risco de
receber o sinal verde, os trabalhadores passam a correr sérios riscos.
Ao abrir a porteira para a terceirização, visando reduzir encargos com
direitos trabalhistas, a tendência das
empresas é transformar empregos
formais, com registro em carteira e
todos benefícios, por ofertas precárias, por tempo determinado, com redução de salários e garantias reduzidas. O trabalhador ficará quase oito
meses sem qualquer vínculo efetivo
com a empresa. Mas neste período,
as contas não param de chegar e precisam ser pagas.
Pesquisas já revelaram a frequência de adoecimento e acidentes de
trabalho maior entre funcionários
terceirizados. Segundo estudo do
Dieese, de cada dez acidentes de trabalho, oito envolvem empregados
terceirizados.
Como o patrão brasileiro não é

bobo e procura explorar o máximo,
ocorrerá alta rotatividade e jornada maior. Ou seja, terceirizados trabalham em médida três horas a mais
que os empregados diretos e a rotatividade deles também é muito maior.
Enquanto os terceirizados ficam perto de 2,7 anos no emprego intermediado, os contratados diretamente
permanecem em seus postos de trabalho em média por 5,8 anos.
Para piorar a situação, essa lei permite que a terceirizada subcontrate
outras empresas para contratar, remunerar e dirigir os trabalhos de seus
empregados, reduzindo ainda mais a
responsabilidade da empresa contratante com este profissional.
Não é descartado a autorização
de trabalho temporário para substituir trabalhadores e trabalhadores
em greve, colocando em risco o exercício de uma conquista história, fundamental para a garantia de melhoria
nas condições de trabalho.
Outro risco é a possibilidade de
contratação do mesmo trabalhador

por sucessivas empresas para continuar exercendo o mesmo serviço no
mesmo local. O indivíduo pode ser
transferido de empresa para empresa, sem nunca conseguir formar vínculo fixo com qualquer uma delas.
Caso o terceirizado seja prejudicado, a responsabilidade da contratante com o empregado será subsidiária e não solidária. Isto significa que o
trabalhador somente poderá acionar
a empresa tomadora de serviços após
executar a empresa terceirizada.
Outro risco é o incentivo a contratações de empresas, em todos os setores da economia. Ou seja, feitas por
pessoas físicas e jurídicas. Essa abertura acabará forçando trabalhadores
(as) se transformarem em microempresários (as) para prestar serviços
sem a contrapartida das garantias
trabalhistas e os direitos previdenciários. Numa fraude à Justiça do Trabalho, além de impactar na Previdência,
pois os valores recolhidos serão menores. Colocando em risco as aposentadorias futuras.

gas e difíceis, cansativa, porque a bancada de negociação patronal não concede
facilmente os reajustes. Hoje, em tempo
de crise econômica e forte desemprego,
os sindicatos tentam manter as cláusulas
sociais e econômicas, para evitar possíveis demissões após o fim da campanha
salarial. Aliás é conquista sindical não demitir um mês antes, durante e um mês
depois o trabalhador na época de negociação com os patrões.
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Brasil de hoje é república dos jagunços
O atual governo é uma república de jagunços. É o primeiro a desrespeitar a lei,
principalmente a Constituição Federal,
a lei máxima da nação. No artigo 5º, parágrafo 2, que trata do “Direito de Manifestação na Constituição Federal” diz que
“Todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente...”
Mas o ainda presidente, Michel Temer,
autorizou a tropa de choque da PM e depois do Exército a reprimir a manifestação
na Esplanada dos Ministérios, no dia 24 de
maio. Não bastasse baixou o decreto de
Estado de Exceção, colocando as Forças
Armadas nas ruas de Brasília para impedir
a marcha das centrais sindicais. Um governo tão ignorante, que desconhece que Estado de Exceção é quando a nação sofre
ameaças de grupos armados, colocando a
vida da população em risco.
Os 150 mil trabalhadores, trabalhadoras e dirigentes sindicais, tinham apenas
a boca para entoar palavras de ordem e
bandeiras nas mãos, cujos mastros de PVC
ou madeira foram retirados em outro ato
de covardia. Que perigo ofereceria esses
instrumentos contra PMs e soldados do
Exército com armas para disparar balas
de borracha e até munição letal, como as
vistas nas mãos de militares que sobrevoavam de helicóptero a Esplanada dos Ministérios despejando gás de pimenta sobre os manifestantes?
Governo covarde que vergonhosamente infiltrou diversos agentes da polícia no
decorrer da marcha para provocar depredação dos bens públicos e depois jogar a
culpa nas pessoas que saíram de suas casas, viajando até 3 dias para dizer não ao
conjunto de reformas que só retiram direitos do trabalhador, trazendo de volta a escravidão extinta no final do século 19. Nenhum dos provocadores foi preso. Mesmo
sendo vistos atirando pedras, pedaços de
paus, garrafas e até disparando fogos junto à grade que impedia o acesso ao Congresso Nacional.
Infelizmente o mesmo rigor acabou
aplicado sobre homens, mulheres, idosos,
crianças, jovens e adolescentes. Não pouparam nem aposentados. Como ocorreu
com o companheiro Carlos Geovani Quirino, atingido por um tiro no rosto. Só jagunços utilizam arma de fogo para retirar
a vida alheia. A diferença é que no governo Michel Temer os jagunços estão na Polícia Militar, prontos para fazer qualquer
tipo de serviço sujo.
Numa república de jagunços as leis são

desrespeitadas, igual nestes dias, quando
temos um Judiciário tendencioso, evitando aplicar o rigor da lei contra os poderosos, no caso os atuais senhores donos das
casas e senzalas, e criando diversas dificuldades para as entidades que não desistem
de lutar pelos direitos de quem derrama
o suor para manter a economia brasileira
de pé. São esses senhores que inundam o
Congresso Nacional de propina para maus
parlamentares criarem leis para aniquilar
com a população brasileira.

Esses mesmos senhores de triste
herança escravagista não sentem
vergonha de dizer que a CLT dificulta o
progresso da nação. Arrogantemente
falam que jornada de 8 horas diárias
é pouco, ter convênio médico, cesta
básica, cartão alimentação, auxílio
creche, vale-transporte são artigos
de luxo. Na visão desses senhores
saudosos da escravidão, mulher não
deveria ter licença-maternidade, nem
horário de almoço. Dez minutos são
suficientes para comer um sanduíche
na beira da máquina.
Infelizmente essa minoria nunca desejou o bem do Brasil. Distribuição de
renda por meio de salários justos, moradia, saúde pública de qualidade, boas
escolas e transporte coletivo decente para eles jamais devem sair do papel
por meio de leis no Congresso Nacional.
Por isso que tentam destruir a todo custo com as entidades sindicais por meio
da eliminação do imposto sindical.
Na ótica desses senhores, os sindicatos deveriam ser extintos, juntamente
com os cidadãos que se preocupam com
o bem-estar do próximo. Igual bambu
que enverga, mas não se quebra, continuaremos lutando na certeza da vitória. O Brasil não pode continuar refém
de ideologia tão medíocre, como a existente no governo Michel Temer, um antro de corruptos. O bem vencerá o mal.
Nós, os trabalhadores e trabalhadoras deste imenso país, somos o Bem. O
tempo e a história vão nos julgar e os
nossos descendentes sentirão orgulho
de termos lutado uma batalha, que para
muitos estava perdida. Mas se esqueceram da nossa disposição em realizar esta
Marcha dos 150 mil em Brasília.

Junho de 2017

SINDIQUÍMICOS

7

8

SINDIQUÍMICOS

Junho de 2017

Além de defender os direitos dos trabalhadores (as), defendemos nosso País
GOVERNO APROVA VENDA DE IMENSAS
ÁREAS DE TERRA AO CAPITAL INTERNACIONAL
A Comissão de Agricultura da Câmara
dos Deputados aprovou em 13 de maio o
relatório que permite a aquisição de grandes extensões de terras por empresas
brasileiras controladas por estrangeiros.
O limite atual é de até 100 módulos ficais.
O relatório substitutivo do deputado Marcos Montes (PSD-MG) foi aprovado em abril na subcomissão criada
para tratar do assunto.
Empresas brasileiras com capital es-

trangeiro serão tratadas como empresas
nacionais, sem limite para aquisição de
terras. As empresas passam a poder adquirir até um quarto da área do município
onde se encontra a propriedade rural.
Na avaliação do presidente do Sindiquímicos e da CNTQ (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico), Antonio Silvan Oliveira, o capital
estrangeiro está interessado nas riquezas existentes no subsolo do Brasil.

Grande imprensa não fala da
fortuna paga aos banqueiros
ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) - EXECUTADO EM 2015
TOTAL = R$ 2,268 TRILÃO (38,4% PIB)

R$

962

bilhões

A grande imprensa é ágil para criticar o movimento sindical, mas quando
o assunto é o gasto público com os juros e amortização da dívida, este assunto jamais aparece nos telejornais, revistas ou jornais, mesmo os especializados
em economia, caso do Valor Econômico.
Segundo o economista do Dieese,
Daniel Ferrer, do orçamento da União
relativo a 2015, do total de R$ 2,268 trilhões, correspondente a 38,4% do PIB
(soma de todos os bens produzidos no
País durante 12 meses), os banqueiros
ficaram com R$ 962 bilhões (42,43%).
“Este valor é duas vezes mais o gasto
com a Previdência Social, equivalente

R$

472

bilhões

a R$ 472 bilhões. Ou seja, os banqueiros recebem mais dinheiro do que a
Previdência, mas na divulgação desses
dados, só os valores relacionados à Previdência merecem destaque, geralmente de forma negativa”, disse.
Na avaliação do presidente do Sindiquímicos e da CNTQ (Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Químico), Antonio Silvan Oliveira, é
preciso que seja feita uma auditoria
externa nesta dívida. “Todo ano os
banqueiros ficam com a melhor fatia
do bolo. O absurdo é tão grande que a
Saúde recebe apenas 4,14% desse dinheiro”, disse.

Sistema S

5
1

CAIXA PRETA

DE R$

A primeira finalidade do
Sistema S é o treinamento profissionalizante, porém
inexiste qualquer transparência sobre a aplicação do
dinheiro repassado para as
entidades que formam este
sistema. Como caixa preta que exige técnica refinada para extrair dados quando ocorre acidente aéreo, é
muito difícil obter informações, por meio convencional,
a respeito da aplicação destes recursos. Em 2012 o Sistema S arrecadou mais de R$ 15 bilhões em tributos, em 2016 este valor chegou a R$
16 bilhões. Mesmo assim não houve
qualquer informação à população.
Por meio de requerimento de informações nº 597, de 2011, o senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO),
aprovado pelo Senado, foi possível
o TCU (Tribunal de Contas da União)
gerar o Acórdão nº 2172 e por meio
dele descobrir diversas irregularidades. Outro grave problema, segundo o presidente do Sindiquímicos
e da CNTQ (Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Químico), Antonio Silvan Oliveira, é o Sistema “S” usar dinheiro, que deveria
ser aplicado na qualificação da mão

BILHÕES/ANO

de obra, para fins políticos, como fez
a Fiesp (Federação das Indústrias no
Estado de SP), por meio do seu presidente Paulo Skaf, numa forte campanha para derrubar a presidente
Dilma Rousseff. Além, claro, de cobrar por cursos, quando deveriam
ser gratuitos, desvirtuando sua proposta de criação na década de 1940.
Outro crime constatado é o descumprimento do art. 2º, §, 1º e 2º, da
Lei nº 11.457, de 2007, que determina
que toda a arrecadação das contribuições sociais – que são tributos, segundo o art. 147 da Constituição Federal
– deve ser feita, de forma indelegável,
pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. “Senai e Sesi, por exemplo, recolhem contribuições sociais diretamente junto às empresas, segundo informaram ao TCU”, destacou.

