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CENTRAIS SE UNEM
PARA SALVAR O BRASIL
FOTOS: ROBERTO PARIZOTTI

A CUT (Central
Única dos
Trabalhadores)
e outras seis
centrais
sindicais se
reuniram em
6 de junho,
no auditório
do nosso Sindicato, para lançar a Agenda Prioritária da
Classe Trabalhadora, um documento com 22 propostas
para salvar o Brasil. As centrais também definiram
o dia 10 de agosto como o Dia Nacional de Luta em
Defesa do Emprego e do Desenvolvimento.
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Pegue a sua com nossa equipe.

EXIJA QUE A HOMOLOGAÇÃO SEJA NO SINDICATO
O Sindicato tem recebido muitas denúncias de irregularidades nas homologações realizadas nas empresas,
por isso, orienta os trabalhadores a procurarem o setor de homologação para a conferência dos cálculos.
Em caso de irregularidades, denuncie, ligue para o número 3209-3811 e fale com Cinara, ramal 260,
das 9h às 13h e das 14h às 18h.
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CENTRAIS SE UNEM PARA SALVAR O BRASIL

Movimento sindical elenca 22 prioridades e anuncia Dia Nacional de Luta, em agosto
Sete centrais sindicais se
reuniram com o objetivo de
apresentar propostas de recuperação do País e lançaram a Agenda Prioritária da
Classe Trabalhadora, em 6 de
junho, um documento com
22 propostas que serão apresentadas para a sociedade e
para os candidatos à Presidência da República com
compromisso democrático,

ao Congresso e a líderes de
partidos.
O evento de lançamento aconteceu no auditório do
nosso Sindicato e reuniu CUT,
CSB, CTB, Força Sindical, Intersindical, Nova Central e
UGT, que também anunciaram o dia 10 de agosto como o
Dia Nacional de Luta em Defesa do Emprego e do Desenvolvimento do Brasil.

De acordo com o presidente
da CUT, Vagner Freitas, o objetivo é ampliar o diálogo com a
sociedade e alertar para o caos
instalado no País. “Estamos enfiados na maior crise da história, com 28 milhões de desempregados porque o governo
golpista não tem um projeto
nacional de desenvolvimento.
São entreguistas que querem
vender as empresas nacionais

e acabar com a soberania nacional”, denunciou.
As lideranças políticas
presentes também denunciaram a prisão de Lula sem
provas e defenderam Lula Livre para concorrer às eleições
em 2018. “Lula Livre significa
revogar a reforma trabalhista, defender a soberania nacional e a reforma agrária e
tributária”, completou.

AGENDA PRIORITÁRIA
1 – Criar políticas imediatas para enfrentar o desemprego e o subemprego
crescentes, que já atingem 28 milhões de
trabalhadores.
a. Criar frentes de trabalho como medida
emergencial, com atenção especial para
os jovens.
b. Retomar as obras de infraestrutura.
c. Elaborar políticas de amparo aos desempregados: aumento das parcelas do
seguro-desemprego, vale-transporte para
o desempregado, vale-gás e subsídio de
energia elétrica.
2 – Democratizar o sistema de relações de
trabalho com autonomia sindical, visando
incentivar as negociações coletivas.
3 – Regular o direito de negociação coletiva aos servidores públicos.

4 – Renovar a política de valorização do
salário mínimo por quatro anos.
5 – Definir a jornada de trabalho em 40
horas semanais.
6 – Revogar todos os pontos negativos
da reforma trabalhista e da Lei da Terceirização.
7 – Combater a informalidade, a rotatividade, o trabalho análogo ao escravo e
eliminar o trabalho infantil.
8 – Garantir proteção trabalhista para os
impactos das transformações tecnológicas e econômicas.
9 – Garantir o direito e o acesso ao Sistema
Público de Seguridade e Previdência Social.
10 – Revogar o congelamento dos gastos
públicos por 20 anos e criar uma norma
coerente com o papel do Estado no de-

senvolvimento do País.
11 – Promover a reforma tributária.
12 – Reestruturar, fortalecer e ampliar o
Sistema Público de Emprego, visando à
proteção do emprego.
13 – Universalizar o acesso à educação
de qualidade.
14 – Fortalecer o Sistema Único de Saúde.
15 – Promover uma política de desenvolvimento sustentável, com geração de
emprego de qualidade e relações democráticas de trabalho.
16 – Fortalecer a engenharia nacional e
reorganizar o setor da construção.
17 – Garantir às micros, pequenas e médias empresas e à economia solidária e popular o acesso ao sistema de inovação tecnológica e promover o acesso ao crédito.

18 – Fortalecer o papel estratégico das
empresas públicas (Eletrobras, Petrobras
e bancos públicos) para a promoção e
sustentação do desenvolvimento econômico e social.
19 – Investir e ampliar o sistema de ciência, tecnologia e inovação.
20 – Fortalecer e ampliar políticas sociais
de combate à pobreza e à miséria e de redução da desigualdade social e de renda.
21 – Fortalecer as políticas voltadas para
a agricultura familiar, a reforma agrária e
o desenvolvimento com sustentabilidade
e inclusão no campo.
22 – Ampliar e efetivar políticas, programas e ações para promover a igualdade
para mulheres, negros, jovens, LGBTI e
migrantes.

SINDICATO LANÇA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
O Sindicato está com uma
nova campanha de sindicalização com o objetivo de fortalecer a luta dos trabalhadores. Ela premia quem se
sindicaliza, quem indica um
novo sócio e o associado que
se recadastrar.

Ao preencher a ficha, o trabalhador ganha uma camiseta
do Sindicato e um número da
sorte para concorrer ao sorteio final, em 14 de dezembro.
Também há uma escala
de prêmios, dependendo do
número de sócios indicados.

P R Ê M I O S
5 SÓCIOS

20 SÓCIOS

• Sanduicheira, espremedor de frutas, duas entradas de cinema ou vale-livro no valor limite
de R$ 50.

• Forninho elétrico, furadeira, mochila para notebook ou vale-livro no valor limite de R$ 150.

10 SÓCIOS

• Cafeteira Nespresso, vale-compras no valor de
R$ 300 ou vale-livro no valor limite de R$ 300.

• Churrasqueira portátil, liquidificador, mixer,
jogo para churrasco ou vale-livro no valor limite de R$ 100.

FOTOS ILUSTRATIVAS

2º LUGAR
Celular Galaxy J7
Prime 2 32GB Preto
– Dual Chip 4G.

1º LUGAR Smart TV LED 50” Samsung 4K/Ultra
HD 50MU6100 – Conversor Digital Wi-Fi 3 HDMI
2 USB ou um vale-viagem no valor de R$ 3 mil.

3º LUGAR
Celular Galaxy J7
Prime 32GB Preto
– Dual Chip 4G.

O SORTEIO FINAL IRÁ CONTEMPLAR TRÊS TRABALHADORES
ESSA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO SERÁ ENCERRADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. O SORTEIO SERÁ
REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO, ÀS 19 H, NO SINDICATO (RUA TAMANDARÉ, 348).
SÓ PARTICIPARÃO OS TRABALHADORES QUE CONTINUAREM COMO SÓCIOS ATIVOS ATÉ A DATA DO
SORTEIO (CONFORME O ESTATUTO DO SINDICATO).

30 SÓCIOS
Rua Tamandaré, 348 – 01525-000 | Liberdade – SP – Tel.: 3209.3811
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas,
Cosméticas e Similares de São Paulo, Taboão da Serra, Embu, Embu-Guaçu e Caieiras

50 SÓCIOS
• Celular Galaxy J7 Prime 2 32 GB Preto - Dual Chip 4G.

• OS PRÊMIOS NÃO SÃO CUMULATIVOS E O TRABALHADOR TERÁ DIREITO A ESCOLHER
UMA DAS OPÇÕES ACIMA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE ASSOCIADOS INDICADOS.
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