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SOB PRESSÃO, 104 EMPRESAS 
JÁ PAGAM 100% DO REAJUSTE



REVISTA DO UNIFICADOS - 
REGIONAL CAMPINAS é uma publica-
ção dos sindicatos Químicos, Plásticos, Abrasivos, 
Farmacêuticos e Similares de Campinas, Osasco 
e Regiões.

E-mail: Campinas: quimicosunificados@ 
quimicosunificados.com.br

Página na internet: 
www.quimicosunificados.com.br

Tiragem: 7 mil exemplares.

EXPEDIENTE

VISITE O SINDICATO

VENHA CONHECER A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO 
QUE SUA PARTICIPAÇÃO COMO SINDICALIZADO(A)
 PERMITIU CONSTRUIR

Faça uma visita à sede e às subsedes da Regional Campinas do Sindicato Químicos 
Unificados. Venha esclarecer dúvidas, buscar informações ou orientações sobre seus 
direitos, fazer denúncias ou se sindicalizar. Ou apareça para tomar um cafezinho e 
bater um papo informal. Traga seus familiares.

E não deixe de frequentar os espaços de lazer e cultura, como a Colônia de 
Férias e o Centro de Formação e Lazer (Cefol).

CAMPINAS (SEDE)
Avenida Barão de Itapura, 
n.º 2022, Guanabara, CEP 13020-433, 
fone/fax (19) 3735-4900.

SUMARÉ
Rua Antônio Pereira de Camargo, nº 108, 
Vila Santana, CEP 13170-030,
fone (19) 3873-2517 e  
fax (19) 3306-8083.

PAULÍNIA
Rua Brigadeiro Tobias, n.º 103, Jardim 
Callegaris, CEP 13140-000,
fone (19) 3874.1911.

VALINHOS
Rua Barão de Mauá, nº 522, Vila Clayton, 
CEP 13276-080,
fone/fax (19) 3871-1278.

HORTOLÂNDIA
Rua João Camilo de Camargo, nº 651, 
Remanso Campineiro, CEP 13184-290, 
fone (19) 3887-0852.

MONTE MOR
Atendimento em Hortolândia.

CEFOL
Rodovia D. Pedro I, km 118, na pista 
sentido Campinas/via Dutra, 
fone (19) 5704-9290.

COLÔNIA
Av. José Candido Capeli, nº 250, bairro 
Porto Novo, Caraguatatuba, 
fone (12) 3887.3343.

Para entrar em contato você pode também usar o e-mail 

quimicosunificados@quimicosunificados.com.br

Esta é a palavra 
de ordem da classe 
trabalhadora contra o 
ataque patronal e de 
Temer aos direitos
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A

MUITA LUTA E PARALISAÇÃO

REAJUSTE SALARIAL EM DUAS PARCELAS FOI RECUSADO PELOS 
TRABALHADORES. PARALISAÇÕES SE ALASTRAM NAS FÁBRICAS. SOB 
PRESSÃO, 104 EMPRESAS JÁ APLICARAM ACORDO PARA OS 100% A 
PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO

proposta patronal de dividir o 
reajuste salarial de 8,5% em 
duas parcelas foi recusada por 
duas vezes pelas trabalhadoras e 

trabalhadores em assembleias realizadas nos 
dias 20 de outubro e 06 de novembro, e 
em ambas por unanimidade. A patronal queria 
reajustar apenas 6% a partir de 01 de no-
vembro e aplicar os restantes 2,5% somente 
após oito meses, em 01 de junho de 2017.

Paralisação e atrasos

E junto à recusa, as assembleias decidiram 
que a campanha salarial 2016 deveria levar 
a luta para o chão de todas as fábricas, 

como forma de pressionar pela aplicação dos 
8,5% de uma única vez, a partir de 01 de 
novembro, que é a data base. E desde então, 
assembleias, atos, paralisações e atrasos na 
produção são constante nas fábricas situadas 
na base da Regional Campinas do Unificados.

Dissídio

Campanha salarial é o momento em que 
ocorre as negociações entre as empresas e 
os sindicatos, trabalhadoras e trabalhadores. 
Quando se chega a um acordo, é assinada 
a chamada convenção coletiva, que rege as 
obrigações das empresas com a categoria.

Quando não se chega a um acordo na 
campanha salarial, a divergência é levada 
à Justiça do Trabalho que, então, tomará 
uma decisão na questão. O ingresso desta 
divergência para ser analisada pela Justiça 
tem o nome de dissídio coletivo. Assim, 
esta campanha salarial já está na Justiça, 
com a instalação do dissídio coletivo. Nele, 
vamos defender que o reajuste seja integral 
e sem teto.

Assembleia na ITW, em Valinhos  
(em 18/11)

VEJA MAIS IMAGENS DA LUTA...

Segunda assembleia com atraso no início da produção em empresas no Condomínio Rhodia, em Paulínia. Após duas paralisações, Merial 
abriu negociações com a Regional Campinas e vai pagar os 100% (assembleia em 30/11)



IMAGENS DA LUTA
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Assembleia na  Invista, Paulínia (em 10/11)

Assembleia na Sherwin-Wiliams, em Sumaré (em 07/12)

Assembleia na Ceva Veterinária, grupo francês, em Paulínia (em 02/12)

Mobilização na  Braskem, Paulínia (em17/11)

Trabalhadoras e trabalhadores em assembleia de campanha salarial 2016 na Heringer Fertilizantes, no bairro Betel, em Paulínia (em 07/10)



ASSEMBLEIAS, ATRASOS NA
PRODUÇÃO E MUITA PRESSÃO

MOBILIZADOS E UNIDOS, 
TRABALHADORES MOSTRAM 
DISPOSIÇÃO POR LUTAR NA 
CAMPANHA SALARIAL E NA 
DEFESA DE DIREITOS
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Assembleia na Hidroall do Brasil Ltda, 
localizada em Valinhos  (em 28/10)

Na Galvani Fertilizantes, em Paulínia, atraso na produção (em 01/11)

Assembleia na 3M do Brasil, em Sumaré (em 28/11)

Assembleia na  PPG. Sumaré (em 29/11)
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IMAGENS DA LUTA

Assembleia com atraso da produção no chamado Condomínio 
Rhodia, em Paulínia (em 25/11)

Na madrugada, assembleia de campanha salarial na 3M, em 
Sumaré (em 24/10)

Assembleia e atraso no início da jornada no chamado Condomínio 
Rhodia, em Paulínia (em 20/10)

Assembleia na Mexichem (ex-Amanco), em Sumaré (em 05/10)
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COM A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, 
104 FÁBRICAS JÁ PAGAM 100% DESDE 01/11. 
RESISTIR É O CAMINHO, SEMPRE!
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SOB PRESSÃO, 104 EMPRESAS
ASSINAM ACORDO E PAGAM 100%

RESISTIR SEMPRE!

stá comprovado o quanto foi acertada a decisão das 
trabalhadoras e trabalhadores, com indicação da Regio-
nal Campinas do Unificados, em não aceitar a divisão 
em duas parcelas do reajuste salarial e partir para a luta 

fábrica por fábrica, no coração da produção: 104 empresas assinaram 
acordo específico com o sindicato e já pagam 100% do reajuste 
desde o dia 01 de novembro. Esta decisão, por unanimidade, foi 
tomada nas assembleias realizadas nos dias 06 e 20 de novembro, 
no Cefol Campinas.

Avanços

Em alguns destes acordos assinados as condições são ainda melhores, 
contendo aumento real nos salários, aumento real no valor dos tíquetes 
alimentação e refeição além de avanços em questões específicas de 
cada fábrica.

104 acordos assinados é o número contabilizado até 11 de 
dezembro, dia do fechamento desta edição da Revista da Regional 
Campinas do Unificados.

NÃO É SÓ PELOS 2,5%
Se é verdade que o país está em crise 

econômica, esta não é a realidade geral 
no ramo químico, principalmente no setor 
para fins industriais, como por exemplo 
a Rhodia. E também, muito obviamente, 
em seus orçamentos anuais as fábricas já 
fizeram a previsão da correção salarial dos 
trabalhadores, o que historicamente ocorre 
em novembro.

Assim, o que acontece realmente é que 
a patronal da indústria química resolveu sur-
far na onda da crise econômica e aproveitar 
para fazer um teste e ver até onde podem 

avançar sobre os direitos dos trabalhadores 
e, consequentemente, aumentar seus lucros.

Em resumo: Hoje, eu não corrijo os salários 
de uma vez e os parcelo. Se os trabalhadores 
não reagirem, amanhã eu corto índices de horas 
extras, rebaixo ou tiro a plr, reduzo o tempo 
da licença maternidade, cancelo cestas básicas 
e tíquetes alimentação, imponho jornadas, 
corto adicionais diversos... e por aí vai.

Nenhum direito a menos

“Em porteira que passa um boi, passa 

uma boiada”, diz o ditado popular. Se 
for aceito passivamente que o reajuste 
seja dividido em parcelas, a patronal se 
sentira tranquila para avançar sobre todos 
os demais direitos.

Portanto, é preciso desde já deixar mui-
to bem claro que a porteira está fechada. 
Que por ela não passará nenhum boi, muito 
menos uma boiada.

E que ela permanecerá fechada, nem 
que seja com paralisações e greves.

Assim, não é só pelos 2,5%... É por 
NENHUM DIREITO A MENOS!

E
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MOBILIZAÇÕES CONTRA PEC 241/55

PROTESTOS COBREM O BRASIL

CONTRA A  PEC 24 1/55 , 
T E R C E I R I Z A Ç Ã O  G E R A L , 
ARROCHO NA APOSENTADORIA, 
FIM DO SUS, PRIVATIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO E NA DEFESA DE 
DIREITOS

RHODIA PARA POR 4 HORAS

Feroz repressão, com bombas, tiros de balas de borracha, cassetetes e diversas prisões, a 
ato contra a PEC 241/55, em Brasília, no dia 29 de novembro. Foram 40 mil manifestantes

tos públicos, protestos, passeatas 
paralisações na produção e greves 
por todo o Brasil ocorrem quase 
que diariamente contra os ataques 

promovidos pelo ilegítimo governo Temer 
contra os direitos sociais e da classe traba-
lhadora. As manifestações ocupam as ruas, 
praças e prédios governamentais, escolas... 
em milhares de cidades, em todos os estados. 
Elas são organizadas por sindicatos, centrais 
sindicais, movimentos sociais, partidos de 
esquerda, sem-terra, sem-teto, de direitos 
humanos e ecologistas, entre outros.

O Unificados e a Intersindical – Central 
da Classe Trabalhadora (CCT) participam 
da organização e dos protestos. 

Golpe contra trabalhadores

Com a PEC 241/55, a liberação indis-
criminada da terceirização, a aposentadoria 
tornada praticamente inalcançável, ameaças 
contra a PLR e o arrocho salarial, entre outros, 
fica claro que para além de um golpe que 
rasgou a Constituição, jogou no lixo o voto de 
54 milhões de brasileiros e colocou fim na de-
mocracia, ele foi contra a classe trabalhadora. 
Foi uma manobra entre capitalistas e políticos 
de direita para atacar e tirar direitos da classe 
trabalhadora, direitos estes conquistados nas 
lutas ao longo de muitos anos.

Junto às assembleias da campanha salarial 
2016, a Regional Campinas do Unificados 
tem feito atos e protestos contra a PEC 
241/55, alertando as trabalhadoras e traba-
lhadores sobre a quebra de praticamente todos 
os direitos duramente conquistados ao longo 
dos anos e hoje garantidos na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e na convenção co-
letiva da categoria, uma das melhores do país.

Nas empresas situadas no chamado 
Condomínio Rhodia, em Paulínia, os traba-

lhadores cruzaram os braços (foto acima) por 
quatro horas no dia 11 de novembro. Todos 
pararam: contratados efetivos, terceirizados 
e prestadores de serviços, mesmo que de 
outras categorias profissionais.

As empresas instaladas no Condomínio 
Rhodia são: Air Liquide Brasil, Bayer Brasil, 
Basf S.A., Merial/Sanofi Brasil, Grupo 
Solvay/Rhodia e Tereftálicos Indústrias 
Químicas Ltda. Somadas, têm cerca de 
3.500 trabalhadores.
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O ILEGÍTIMO E GOLPISTA TEMER 
É APOSENTADO DESDE OS 55 
ANOS DE IDADE E RECEBE R$ 
30.613,24 POR MÊS

O

49 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA
RECEBER 100% NA APOSENTADORIA

(as) trabalhadore(as) terão que 
contribuir por 49 anos para a 
Previdência Social e chegarem  
aos 65 anos de idade (ambos 

os sexos) caso queiram se aposentar com 
100% do salário que recebem, até o teto 
do  chamado “benefício” que hoje é de R$ 
5.189,82. Esta é a base da reforma da 
Previdência  enviada  dia 05/12 ao Con-
gresso pelo ilegítimo governo Temer, onde 
ela recebeu o nome de PEC 287.

A proposta ainda precisa ser aprovada pelo 
Congresso e pode sofrer mudanças. Até lá, 
as regras atuais continuam valendo. 

Quem é atingido

As novas regras valem para homens com até 
49 anos, inclusive, e para mulheres com até 
44 anos, inclusive, na data em que a proposta 
entrar em vigor. Para homens com 50 anos ou 
mais e para mulheres com 45 anos ou mais 
haverá uma regra de transição. Para quem já 
está aposentado nada muda.

Condição mínima 

A condição mínima para entrada com 
pedido de aposentadoria será ter comple-
tado 65 anos de idade, com 25 anos de 
contribuição. Mas, neste caso, o valor a ser 
recebido corresponderá a apenas 76% do 
salário ou do valor do teto na Previdência. 
A cada ano a mais trabalhado (com a devida 
contribuição), esta porcentagem aumentará. E 
chegará aos 100% com o total de 49 anos 
de trabalho e contribuição.

TRAÍRA TEMER APOSENTOU-SE AOS 
55 ANOS E RECEBE MAIS DE R$ 30 MIL/MÊS

O traíra e golpista Temer aposentou-se aos 55 anos de 
idade. Há 21, portanto, já que hoje tem 76 anos. Em 2016, 
por esta aposentadoria ele recebe R$ 30.613,24 por mês.

E esta figura inexpressiva aceitou o papel sujo de ser o capa-
taz para, ilegitimamente colocado na presidência da República 
pela decadente e exploradora elite brasileira, atacar duramente 
a classe trabalhadora, os movimentos sociais e populares, os 
estudantes e privatizar o máximo que conseguir. Ou seja, 
transformar todo o Brasil  em fonte de lucro para as empresas 
e especuladores financeiros nacionais e internacionais.

Vai morrer.  
Aposentar não

Para o jovem poder estudar e se capa-
citar minimamente até o ensino médio e 
profissional, ele estará entre os 18 e 20 
anos de idade.

Considerando então que a partir desta 
faixa de idade ele irá começar a trabalhar 
e a contribuir com a Previdência, se tudo 
der muito certo na vida profissional ele se 
aposentará (sem sofrer grandes perdas sa-
lariais) somente entre os 68 e 72 anos de 
idade. Isso, se nunca ficar desempregado.

Como os filhos dos trabalhadores 
normalmente exercem atividades pesadas 
fisicamente, em condições insalubres e 
perigosas, desgastantes da saúde, esta é 
a realidade: A grande maioria vai morrer 
sem conseguir se aposentar, apesar de tra-
balhado e contribuído com a Previdência 
durante toda sua vida.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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C
om recursos originados na inde-
nização por dano moral coletivo 
conquistado na vitória da Regio-
nal Campinas contra a Shell/Basf 

no caso de poluição ambiental e humana em 
Paulínia, será construído um barco-hospital 
que atenderá 675.510 pessoas em 12 
municípios e mais mil comunidades ribeirinhas 
carentes ao longo do rio Amazonas (AM/
PA), que têm pouco ou nenhum acesso à 
saúde, e abaixo da linha de pobreza.

O Hospital Flutuante terá 48 metros 
de extensão, e vai comportar consultórios 
médicos, odontológicos, centro cirúrgico, 
sala oftalmológica completa, laboratório de 
análises, sala de medicação, sala de vacinação 
e leitos de enfermaria, equipamentos para 
raio-X, ultrassom, eco, mamógrafo, esteira 
ergométrica e eletro.

R$ 24,5 milhões e rosas

O projeto está orçado em R$ 24,5 milhões 
e será gerido pela Fraternidade São Francisco 
de Assis. O cheque foi entregue à entidade 
pela Procuradoria Regional do Trabalho em 
Campinas (PRT-15), no dia 26 de outubro. 
Na cerimônia, frades e demais presentes de-
positaram 65 rosas brancas em homenagem aos 

ex-trabalhadores que faleceram vitimados pela 
contaminação sofrida na Shell/Basf.

Hospital do Câncer

O barco-hospital é a segunda concretiza-
ção de projetos voltados à saúde e em benefí-
cio da população. A primeira é a unidade em 
Campinas do Hospital do Câncer de Barretos. 
Com 11,4 mil metros quadrados, ele está em 
construção na avenida das Amoreiras.

Crimes Shell/Basf

A Shell do Brasil e a Basf S.A. contami-
naram trabalhadores e área em que estavam 

instaladas no bairro Recanto dos Pássaros, 
em Paulínia. O solo está interditado e 65 
ex-trabalhadores morreram por doenças com 
origem nesta contaminação.

Após uma luta de 12 anos, nas ruas 
e nos tribunais, a Regional Campinas 
conseguiu a responsabilização das duas 
multinacionais pelos crimes. Elas foram 
condenadas a assumir uma indenização e 
o tratamento de saúde dos trabalhadores 
e familiares, além de destinar recursos para 
projetos em benefício da população, por 
dano moral coletivo.

Leia tudo sobre este crime Shell/Basf, as 
lutas e a vitória final em: http://migre.me/
vq7Vf .

BARCO-HOSPITAL PARA AMAZÔNIA
É FRUTO DA VITÓRIA CONTRA SHELL

Ato no TST, no dia da vitória contra a Shell/
Basf (alto); monges com as rosas (esq) e 
maquete do barco-hospital

INDENIZAÇÃO CONQUISTADA NA LUTA DO UNIFICADOS CONTRA SHELL/BASF LEVARÁ 
ATENDIMENTO MÉDICO PARA 675 MIL RIBEIRINHOS CARENTES
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Parque Industrial Hoechst, em Frankfurt: Karl Worel (meio), membro da comissão de 
fábrica, que participou também no antigo intercâmbio com Brasil-Alemanha; padre Thomas 
Schmidt, atualmente trabalhando na Misereor; Beatrix Sasserman (jaqueta branca) 
sindicalista alemã, e Francisco Tavares (Atesq) e Glória Nozella (dirigente do Unificados)

SAÚDE

A

UNIFICADOS - REGIONAL CAMPINAS

PROGRAMAÇÃO INCLUI TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM 
SINDICALISTAS, QUESTÕES DE SAÚDE E VISITAS A FÁBRICAS

UNIFICADOS/ATESQ DÃO PALESTRA
NA ALEMANHA: SHELL E GOLPE

convite da entidade alemã Basis 
Initiative Solidarität (Iniciativa de 
Solidariedade - http://www.baso.
info/) , Glória Nozella, dirigente 

da Regional Campinas do Unificados e 
Francisco Tavares da Associações dos Traba-
lhadores Expostos a Contaminação Química 
(Atesq) estiveram na Alemanha de 8 a 20 
de novembro fazendo palestras sobre o crime 
ambiental Shell/Basf e o golpe político de 
parte do poder judiciário e da mídia (jornais, 
tvs e rádios) que rompeu a democracia no 
Brasil e que, agora, parte para ataques sobre 
os direitos da classe trabalhadora.

As atividades

Nozella e Tavares estiveram em Frank-
furt, Ludwigshafen, Berlin, Halle, Münster, 
Dortmund, Wuppertal e em Bonn. Além das 
palestras para sindicalistas e integrantes de mo-
vimentos sociais, trocaram experiências sobre 

a defesa da saúde dos trabalhadores e fizeram 
visitas a grupos com atividades semelhantes às 
comissões internas de prevenção de acidentes 
(Cipa) no Brasil

Também participaram de debates sobre a 

questão da globalização das multinacionais 
que, além de praticarem direitos rebaixados no 
Brasil e agredirem o meio ambiente local, usam 
desta ação para fecharem postos de trabalho 
em seus países de origem.

Ação conjunta Unificados e 
alemães vem de longa data

Como a luta da classe trabalhadora é 
internacional, há muitos anos o Unificados 
participa de ações conjuntas com sindicalistas 
e movimentos sociais alemães em uma rede 
de solidariedade internacional. No período 
da luta contra a contaminação Shell/Basf, 
esta rede internacional participou ativamente 
promovendo diversos atos públicos na Euro-
pa, divulgando este crime ambiental junto à 
opinião pública.

Visita na cidade 
de Halle, na 
ex-Alemanha 
Oriental, com 
Inno Rapthel, no 
Parque Industrial 
da cidade. Com 
Beatrix, Tavares 
e Glória
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FESTA DE FIM DE ANO ABRE
CONFRATERNIZAÇÃO, CUMPRIMENTOS PELAS VITÓRIAS EM 2016 E 
GARANTIA DE DISPOSIÇÃO PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DO ANO NOVO

CONFRATERNIZAÇÃO UNIFICADOS - REGIONAL CAMPINAS

A

NOVO ESPAÇO NO CEFOL

Festa de Fim de Ano 2016, 
realizada no dia 11 (domingo), 
abriu novo e moderno espaço 
no Centro de Formação e Lazer 

(Cefol) da Regional Campinas do Unificados 
(detalhes na página 11).

A música ao vivo no palco esteve a cargo 
de dois conjuntos, o Opção A+ e a dupla   
Ronny e Rangel. As crianças contaram com 
brinquedos infláveis.

Foram três rodadas de bingo, com o sorteio 
de smartphones Samsung J7, notebooks e 
uma moto OK.

FORTALECER A LUTA POR DIREITOS
Além de muita confraternização, diversão e música, 

durante a festa foram comemoradas os avanços conquista-
dos nas batalhas de 2016, como por exemplo nesta dura 
campanha salarial, e a reafirmação de em 2017 manter e 
ampliar a defesa dos direitos da classe trabalhadora que, 
atualmente, sofrem fortes ataques do ilegítimo Temer e da 
patronal.

E o recado foi dado: Nenhum direito a menos! Fora 
Temer! Pela democracia! Contra a PEC 241/55, contra 
a terceirização, não ao arrocho na aposentadoria e não 
à Lei da Mordaça nas escolas e à reforma autoritária no 
ensino médio.

Arlei, Cláudia e Valdir, dirigentes da Regional Campinas: será preciso 
muita luta em 2017 para defender direitos.
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LAZER UNIFICADOS - REGIONAL CAMPINAS

U

COBERTURA, SOM, ILUMINAÇÃO, 
PALCO E ÁREA LIVRE PARA 
DANÇA E APRESENTAÇÕES

m novo espaço, bem estruturado 
e confortável para uso pelos asso-
ciados e familiares, foi construído 
no Cefol da Regional Campinas. 

Ele é multiuso: assembleias, encontros, deba-
tes, festas, shows, danças etc. Tem 6 mil m², 
arquitetura moderna, cobertura, circulação de 
ar, som, iluminação, palco e espaço livre para 
dançar e apresentações.

É a Regional Campinas do Unificados, 
sempre crescendo e cada vez mais oferecen-
do condições adequadas de lutas, festas, e 
atividades culturais de boa qualidade para 
associados(as) e seus familiares.

Foto aérea do espaço multiuso, para assembleias, encontros, debates, festas shows, danças 
etc, no Cefol da Regional Campinas

NOVO ESPAÇO NO CEFOL
CADA VEZ MAIS CONFORTÁVEL
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NATAL E ANO NOVO UNIFICADOS - REGIONAL CAMPINAS

hegamos ao final do ano 
e, no dia 25, vamos co-
memorar o Natal. Todas 

as mensagens que chegam a cada 
um de nós falam em paz, amor, 
solidariedade. E, sem pararmos para 
pensar, vamos entrando nesse clima. 
Esquecemos, inclusive, a real história 
de vida daquele que, logo mais, 
vamos comemorar o nascimento.

Cristo era filho de operário, sem-
-terra e pobre. Ele lutou durante 
toda sua vida contra a burguesia e os 
governantes que exploravam o povo 

“BADERNEIRO” 
FAZ 2017 ANOS

em sua época. Por isso, foi persegui-
do, condenado e crucificado.

Se ele, Cristo, voltasse a nascer 
hoje, também filho de operário, 
sem-terra, sem-teto ou desempre-
gado, com certeza seria chamado 
de baderneiro e vagabundo. Talvez, 
até por você!

Portanto, se realmente amamos o 
nosso próximo, se somos solidários 
fraternos e companheiros, temos 
que praticar isto em nosso dia a 
dia. Vamos amar e estar juntos ao 

companheiro trabalhador desempre-
gado, sem-teto, sem-terra, aos que 
vivem com salários miseráveis, enfim, 
a toda classe trabalhadora. 

No próximo ano, esperamos 
vê-lo assumidamente na luta pela 
construção de uma sociedade igual 
para todos. Praticando assim o ver-
dadeiro amor ao próximo, ensinado 
pelo baderneiro e vagabundo mais 
famoso da história. 

FELIZ E HONESTO NATAL! 
ATÉ 2017!

C
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SINDICATO QUÍMICOS UNIFICADOS

CAMPINAS  -  fone (19) 3735.4900  

email: quimicosunificados@quimicosunificados.com.br

www.quimicosunificados.com.br


