
Informativo CNTQ
nº-01  ano-01Julho de 2013www.cntq.org.br

Direitos e Conquistas dos Trabalhadores e 
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2 Editorial:
União, Trabalho e 
Luta
A Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Ramo 
Químico – CNTQ vem a 
público manifestar apoio 
às manifestações ocorridas 
recentemente em nosso 
país em protesto contra 
o aumento das tarifas do 
transporte público e em 
relação às dificuldades 
enfrentadas pela grande maioria da população, no direito a saúde, 
educação e qualidade de vida, e repudiar os atos de vandalismo e os 
excessos cometidos, por uma minoria, durante as passeatas.

Destacamos que este é um momento muito importante para nação 
e o diálogo se faz cada vez mais necessário, bem como a discussão 
da melhoria da qualidade do serviço oferecido a população que 
passa também pela análise e critério do sistema de transporte 
adotado.

Na questão da redução da tarifa não podemos esperar que esta 
aconteça somente por meio das isenções tributárias e fiscais, a 
margem de lucro destas empresas de transporte precisam vir à 
pauta, de forma a dar legitimidade e representação as Comissões 
e Conselhos Municipais e Estaduais que, com força de lei, podem 
e devem contribuir, fiscalizar e propor ações que melhorem as 
condições destes serviços oferecidos.

Este é o momento de união e força em que a população municia os 
poderes municipal, estadual e federal para que o país seja repensado, 
afinal todos os âmbitos de nossa sociedade, e os poderes executivo, 
legislativo e judiciário estão ai incluídos, precisam atuar de forma 
democrática, independente, mas com comprometimento com a 
nação de forma a propor melhorias em suas condições de vida e de 
trabalho, por meio do desenvolvimento social e econômico.

E iniciar esta discussão pela mobilidade urbana, sendo este um dos 
fatores que mais influencia a qualidade de vida dos trabalhadores 
e de suas famílias, é um grande avanço, mas o Brasil precisa abrir 
outras linhas de discussões e propor novas medidas.

Que todos nós, brasileiros cientes de nosso poder de mobilização, 
–  tendo como o resultado positivo das manifestações nas ruas a 
revogação do valor da passagem em várias capitais, possamos 
trazer à pauta todos os problemas e propor soluções para tornar o 
Brasil um gigante em potencial na produção, no trabalho decente 
e na qualidade de vida, enfim, em todos os âmbitos da sociedade.

Que o descontentamento mostrado na mobilização social se 
mantenha nas ruas e também seja levado às urnas em 2014, a fim 
de se propor as mudanças necessárias por um país justo e de igual 
oportunidade a todos.
Antonio Silvan Oliveira / Presidente CNTQ

Atividades:
Seminário Internacional de Saúde e 
Segurança do Trabalhador Brasil/Itália
 
Entre os dias 4 e 5 de abril, dirigentes sindicais estiveram reunidos 
no Seminário Internacional de Saúde e Segurança do Trabalhador 
Brasil/Itália, na colônia de férias da FECOMERCIÁRIOS, em Praia 
Grande – SP.

O objetivo do encontro era discutir,  por meio de palestras e debates, 
as questões de saúde e segurança dos trabalhadores brasileiros e 
italianos, o diálogo entre empregadores, trabalhadores e governo 
para fazer avançar essa luta e muitos outros temas.

Antonio Silvan Oliveira, presidente da CNTQ e STI de Guarulhos 
prestigiou o evento que abordou os seguintes temas: Política 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho: Ações e Resultados 
Itália e Brasil; Responsabilidade civil e criminal na saúde do 
trabalhador; O avanço em saúde do trabalhador através do diálogo 
tripartite; Doenças do trabalho – amianto e  Aposentadoria por 
invalidez – experiência Brasil/Itália.

Silvan disse que a saúde do trabalhador é sempre prioridade da luta 
sindical para que todos tenham qualidade de vida.

O evento foi  promovido pela Central Força Sindical, Força SP e 
pela entidade laboral italiana ITAL/UIL e contou com o apoio da  
FEQUIMFAR, FECOMERCIÁRIOS, Federação da Alimentação, 
Confederação dos Metalúrgicos de SP, SINTETEL, SINTESP e 
SINTRACONSP.

Dirigentes dos Químicos da Força, por meio da FEQUIMFAR 
e de seus Sindicatos filiados, estiveram presentes, participando 
das palestras e atividades que foram realizadas. Antonio Cortez 
Morais, vice-presidente do Sindiquímicos e Secretário de Assuntos 
Previdenciários da CNTQ abordou a experiência brasileira na 
aposentadoria por invalidez.

No dia 4 de abril, durante a abertura do evento, que foi conduzida 
por Edson Dias Bicalho, secretário geral da FEQUIMFAR, 
aconteceu a certificação e cerimônia de entrega de placas pelo 
Instituto Pinotti a lideranças sindicais, homenageando a realização 
do 18º Projeto Verão Sem AIDS – Valorizando a Vida.

Antônio Silvan Oliveira
Presidente da CNTQ



3Encontro Nacional dos Trabalhadores do Setor Farmacêutico em Anápolis
 
Foi realizado nos dias 12 e 13 de Junho, o Encontro Nacional dos Trabalhadores 
do Setor Farmacêutico, em Anapolis GO. O evento objetivou o fortalecimento da 
organização dos trabalhadores do setor que lutam para melhorar sua participação 
nos bons resultados que vem sendo alcançados pelas indústrias nos últimos anos, 
tais como: Melhor remuneração, melhores condições de trabalho, qualificação 
profissional e ampliação dos benefícios.

A direção da CNTQ reiterou sua posição de somente com uma ação sindical 
conjunta é que teremos alternativas viáveis para o fortalecimento das atuações 
das lideranças sindicais.

As lideranças dos estados participantes fizeram no enceramento do 
evento, avaliações de como proporcionar melhores condições de trabalho e 
oportunidades para os trabalhadores deste setor, que vem crescendo cada vez 
mais e se expandindo para as diversas regiões do país.

No enceramento do evento, o presidente da CNTQ Antonio Silvan Oliveira, apresentou o diretor regional da CNTQ Centro-Oeste, o 
companheiro Diego Hilário Ribeiro, Secretário Geral do Sindicato Metabase de Catalão – GO.

III Encontro Nacional dos Trabalhadores do Setor de Fertilizantes e Defensivos Agrícolas
 

A importância do evento foi a de fortalecer e dar importância às nossas ações 
sindicais, pois temos que nos preparar para debater a representação econômica 
do setor, que cada dia mais se fortalece, para que possamos conseguir,  
através de nossa união, iniciativas conjuntas, onde com toda certeza seremos  
vitoriosos.  Silvan também parabenizou o Presidente do Sindifértil Felipe 
Lourenço Spotorno e sua diretoria, em nome de toda entidade.  

O encontro foi promovido pela CNTQ na cidade de Rio Grande , um importante 
polo de indústrias do setor de fertilizantes.  Lideranças de trabalhadores de 
todo o País estiveram presentes no auditório do sindifertil, A abertura oficial 
do evento foi seguida pela apresentação de Painéis referentes à “Análises das 
convenções e acordos coletivos do setor de fertilizantes e defensivos agrícolas”. 
Pelo Dieese, “Política Nacional de Saúde, Segurança dos Trabalhadores”, por 
João Scaboli, diretor responsável pelo departamento de saúde do trabalhador 
da Fequimrfar de São Paulo, e pelo de  “Cláusulas e acordos coletivos em nível 

nacional” apresentado pelo coordenador jurídico da CNTQ, Cesar Augusto de Mello. Na ocasião também foi elaborado um trabalho em 
grupo referente à eixos temáticos, sendo elaborado um documento-base, contendo os Princípios Básicos de Ação Sindical - “Setor de 
Fertilizantes e Defensivos Agrícolas”.

11 de Julho - Dia de Luta Nacional da Classe Trabalhadora

As entidades que integram a CNTQ participaram ativamente do Dia 
Nacional de Luta de Greves e Mobilizações. O movimento teve início 
na madrugada do dia 11 de julho em várias regiões do País com 
paralisação dos trabalhadores das indústrias do ramo químico e demais 
categorias. 

No Estado de São Paulo, dirigentes sindicais pararam indústrias 
localizadas em todas regiões do estado e na capital paulista. Os 
trabalhadores saíram em passeata bloqueando vias de grandes avenidas 
e rodovias. Também participaram das manifestações metalúrgicos, 
têxteis,  motoboys, comerciários, servidores públicos, frentistas, 
trabalhadores em portos e das indústrias de alimentação, entre outros. 

Antonio Silvan Oliveira, presidente da CNTQ, avalia como positiva 
as mobilizações que mostraram unidade entre as Centrais e seus 
sindicatos filiados.
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No dia 07 de maio, logo pela manhã, ao ler 
o jornal que assino, verifiquei uma pequena 
matéria assinada pelo Prof. José Pastore, 
onde o mesmo afirmava: “Até que enfim 
surgiu um projeto de lei (PL) que garante 
a proteção de todos os trabalhadores que 
participam dos processos de terceirização. 
Trata-se do PL 4.330/2004, que está sendo 
examinado pela Comissão de Constituição e 
justiça da Câmara dos Deputados.

”Logo em seguida, no site da Câmara 
Federal, obtive o texto do mencionado PL. 
Em que pese o respeito que nutro pelo Prof. 
Pastore, sou obrigado a discordar de suas 

ponderações sobre o tema, pois se aprovado esse projeto teríamos, a médio prazo, a total 
“precarização” de direitos trabalhistas, com fim do emprego regido pela CLT e o desmonte 
da representação sindical vigente. 

Seríamos em pouco tempo a República da terceirização, o paraíso do patrão sem 
empregados e/ou o reinado do outsourcing. 

Vejamos de forma abreviada e objetiva alguns pontos que merecem destaque: o art. 2°, 
II do PL, conceitua como empresa contratada, ou seja, aquela que fornece trabalhadores 
terceirizados, como sendo “a empresa prestadora de serviços especializados, que presta 
serviços terceirizados determinados e específicos, RELACIONADOS A QUAISQUER 

ATIVIDADES DO TOMADOR DE SERVIÇOS.” Se escancarou a porta da terceirização 
para qualquer atividade, seja ela meio, seja ela fim.

Uma indústria metalúrgica poderia terceirizar os trabalhadores metalúrgicos que operam 
máquinas extrusoras, por exemplo, sendo que, por consequência, a representação desses 
trabalhadores deixaria de ser do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. Outro aspecto 
que considero uma anomalia jurídica ou a legalização de fraudes tão combatidas pela 
Justiça do Trabalho é o texto do artigo do art. 6° do PL, que trata assim o trabalhador 
terceirizado: “São permitidas sucessivas contratações do empregado por diferentes 
contratadas que prestem serviços á mesma contratante de forma consecutiva”. Resumindo: 
o empregado poderá ser sempre o mesmo, mas os empregadores poderão se suceder.

Mas o PL não trata só da terceirização selvagem, ele permite expressamente a quarteirização, 
pois o § 4°, do art. 2°, assim declara: “A contratada (empresa de terceirização), remunera 
e dirige o trabalho realizado por seus empregados OU SUBCONTRATA OUTRA 
EMPRESA ou PROFISSIONAIS para realizar esses serviços.” 

Não admiro se vier a surgir por aí um espúrio Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
“Quarterizados,” com pseudo-representação dos trabalhadores dessa novel “categoria”. Os 
artigos 9° e 10° do PL só falam em “responsabilidade subsidiária” e não “responsabilidade 
solidária” entre contratante (tomador de serviços) e contratada (empresa de terceirização, 
prestadora de serviços), no caso de falta de condições de segurança, higiene e salubridade 
aos empregados e no inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Devemos estar mobilizados e atentos, pois o PL já está na Comissão de Constituição e 
Justiça, sob pena desse tsunami nos atingir e não sobrar pedra sobre pedra.

Isso é terceirização? Agradecemos a “boa intenção”, mas não dá.

PRESIDENTE: Antonio Silvan Oliveira
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím. Farm. Abrasivos, Material Plástico, 
Tintas e Vernizes de Guarulhos e Mairiporã.
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE: Larri dos Santos
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Rio Grande do Sul
SEGUNDO VICE-PRESIDENTE: Vandeir Messias Alves
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Químicas, Plást. e Farm. de Belo Horizonte 
e Região.

SECRETÁRIO GERAL: Orlando Machado Salvadore
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Rio Grande do Sul
PRIMEIRO SECRETÁRIO: José Maria Ferreira Fernandes
Entidade: FERQUIMFAR – Federação do Ramo Químico
TESOUREIRO GERAL: Danilo Pereira da Silva
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Estado de São Paulo 
PRIMEIRO TESOUREIRO: Vander de Oliveira Campos
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. de Colorado.
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES SINDICAIS: 
Luciano Martins Lourenço
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím. e de Fert. de Santos e Região
SECRETÁRIO DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEDICINA DO 
TRABALHO E MEIO AMBIENTE: Joel Bittencourt
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Plást. Descartáveis, Flexíveis, Quím. e 
Farm. de Criciúma e Região.
SECRETÁRIA DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA: 
José Benedito Poncio 
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. de Papel de Araras/SP
SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL: 
Maria das Graças Batista Carriconde
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. de Uberaba e Região
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS: Aurélio 
Antônio de Medeiros
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farmacêuticas do Estado do Rio de 
Janeiro.

DIRETORA SUPLENTE: José Carlos de Paula
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. da Fabr. do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas de Ipaussu e Região.
DIRETORA SUPLENTE: Maria Nalva Vieira Gama 
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím., Farm., Material Plástico de 
Jaguariúna, Pedreira, Amparo e Região.
DIRETOR SUPLENTE: Pedro de Jesus Sampaio
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. da Fabr. do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto e Região.
DIRETOR SUPLENTE: Cristina Rodrigues Cavalcante Rocha
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Estado de São Paulo
DIRETOR SUPLENTE: Cristina Pereira de Oliveira Morais
Entidade: FERQUIMFAR – Federação do Ramo Químico
DIRETOR SUPLENTE: Laan Izidoro
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Açúcar e Alcool do Estado de Pernambuco
DIRETOR SUPLENTE: João Moraes de Souza
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Químicas e Plásticas de Gravataí.
DIRETOR SUPLENTE: Jorge Paixão da Silva
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. de Papel, Papelão, Cortiça e área de 
reflorestamento de Arapoti 
DIRETOR SUPLENTE: Antonio Cortez Morais
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Estado de São Paulo – 
Fequimfar
DIRETORA SUPLENTE: Raildo Vieira
Entidade: Sin. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. de Salto e Região.
DIRETOR SUPLENTE: Heitor Danilo Apipe
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Químicas de Santos e Região
DIRETOR SUPLENTE: Hamilton de Lima
Entidade: FETIESC – Fed. dos Trab. nas Ind. do Estado de Santa Catarina
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO: Antônio Mendes Neto
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím. Farm. e da Fabricação do Álcool de 
Presidente Prudente e Região.
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO: Scipião da Rocha Júnior
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím. Farm. e Material Plástico de Juiz de Fora

CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO: Manoel Paulo dos Reis
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Rio Grande do Sul.
CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE: Silvio Sidney Feijó Pereira
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Estado do Rio Grande do Sul
CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE: Jorge Alves de Pinho
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Estado do Rio de Janeiro
SECRETÁRIO REGIONAL EFETIVO – Nordeste:
Carlos Alberto Alves Mota
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. de Plástico do Estado de Pernambuco
SECRETÁRIO REGIONAL SUPLENTE – Nordeste:
Paulo de Souza Bezerra
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. Quím. do Estado de Pernambuco 
(SINDIQUIMICA PE)
SECRETÁRIO REGIONAL EFETIVO – Centro-Oeste: 
Diego Hilário Ribeiro
Entidade: Sind. Metabase de Catalão e Região / GO
SECRETÁRIO REGIONAL EFETIVO – Sudeste: Sérgio Luiz Leite
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Estado de São Paulo 
SECRETÁRIO REGIONAL EFETIVO – Sudeste: 
Carlos Luis Cassiano
Entidade: Fed. Dem. dos Trab. nas Ind. Quím. Plást. e Farm. de Minas Gerais
SECRETÁRIO REGIONAL SUPLENTE – Sudeste:
Geraldo Jurandir Pinheiro
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. de Papel de Luiz Antônio/SP
SECRETÁRIO REGIONAL SUPLENTE – Sudeste:
Gilberto Horst Kirsten
Entidade: Fed. dos Trab. nas Ind. Quím. e Farm. do Estado do Rio de Janeiro
SECRETÁRIO REGIONAL EFETIVO – Sul:
João Sérgio Ribeiro
Entidade: Sind. dos Trab. nas Ind. de Mat. Plásticos, Plásticos Descartáveis e 
Flexíveis, Quím. e Farm. de Biguaçu e Região.
SECRETÁRIO REGIONAL SUPLENTE – Sul:
Paulo Vicente da Silva
Entidade: FETIEP – Fed. dos Trab. nas Ind. do Estado do Paraná
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Sede em Brasília
SHIGS 703 - Bloco J casa 86 - Asa Sul

Brasília / DF - CEP 70331-710
Tel (61) 3037-3837 - Fax (61) 3037-3835

E-mail: atendimento@cntq.org.br

Sede em São Paulo
Rua Tamandaré, 120 - Liberdade
São Paulo / SP - CEP 01525-000

Tel (11) 3203-0928 - Fax (11) 3277-5216
E-mail: cntq@cntq.org.br

Sede em Minas Gerais
Rua dos Guajajaras, 1470, 16º andar
Barro Preto - Belo Horizontre / MG
CEP 30180-101 - Tel (31) 3349-4906

E-mail: minasgerais@cntq.org.br

Sede em Guarulhos
Rua Iraci Santana, 81 - Vila Palmeiras

Guarulhos / SP - CEP 07112-040
Tel (11) 2087-0606

E-mail: acaosindical@cntq.org.br
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Coordenador Jurídico da CNTQ
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