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�A hora é de retomar o crescimento, gerar
emprego e renda e garantir salários decentes

aos trabalhadores. Se depender das
mobilizações da CUT, este 1º de Maio tem de

ser o marco dessa mudança no país.�

Luiz Marinho - presidente nacional da CUT

site: www.sindquimsp.org.br
e-mail: sindquimsp@sindquimsp.org.br
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MANIFESTAÇÃO

A diretoria colegiada

Emprego, distribuição de renda,
redução da jornada de trabalho sem
redução de salário, salário mínimo

decente, políticas públicas com
qualidade, reforma agrária e
ampliação de direitos são as

bandeiras principais que a Central
Única dos Trabalhadores levantará
nas comemorações do dia de luta

dos trabalhadores.

Na Grande São Paulo o Projeto CUT cidadão, reúne lideranças
sindicais, dos movimentos populares e muitos artistas.

ü18/4 a partir das 9h - Parque das Árvores, Grajaú

ü25/4 a partir das 9h - Praça da Moça, Diadema.

Você fica sócio, faz novos sindicalizados para sua entidade de
classe e todos os trabalhadores ganham com isso

A campanha de sindicalização
vai até setembro de 2004. Nesse
período, para cada 25 novas
sindicalizações você tem direito a
um cupom para concorrer a uma
viagem a Porto Seguro, na Bahia,
com direito a um acompanhante.
Um belo prêmio, cujo período do

NOVOS
SÓCIOS

PREMIAÇÃO

02 ........ Camiseta do Sindicato

03 ........ Um CD à sua escolha

04 ........ Um Walkmann

05 ........ Camisa do seu time de futebol
10 ........ Final de semana na Colônia em

Caraguá, hospedagem, refieção e
passagens, com a família (esposa(o) e
filhos até 18 anos).

Equipe de sindicalização
telefone 3209-3811 r. 205

passeio está previsto para outubro
ou novembro/2004 e inclui
passagens aéreas de ida e volta e
hospedagem com direito a café da
manhã, almoço e jantar.

TRABALHAR MENOS
PARA QUE TODOS

POSSAM TRABALHAR
Economistas conservadores, que

têm a mentalidade voltada para a pro-
dução e seu valor monetário, em geral
são contrários à redução da jornada de
trabalho sem redução nos salários. Uma
parcela do empresariado, é claro, con-
corda com isso.

Dizem que é alto o custo da mão-
de-obra no Brasil; mas não dizem que
este é um dos países com as mais altas
taxas de lucro do mundo. É por conta
desse raciocínio mesquinho dos patrões
que a jornada de trabalho por aqui é
das mais longas do mundo.

Partir para a luta pela redução da
jornada de trabalho sem redução nos
salários, adotar medidas efetivas de con-
trole e até eliminação de horas-extras.
Essas são medidas capazes de gerar mi-
lhares de novos empregos.

Vamos à luta, companheiros, nosso
propósito deve ser este: trabalhar me-
nos para que todos possam trabalhar.

TRABALHAR MENOS
PARA QUE TODOS

POSSAM TRABALHAR
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Nos dias seis e sete de abril
último a diretoria do sindicato se
reuniu para debater sobre os
seguintes temas: sindicalização,
campanha salarial, desafios e lutas
no segundo semestre. São os
temas do seminário para planejar a
atuação sindical rumo à
organização da categoria para
mobilizações em torno de temas
como os direitos trabalhistas e
outras conquistas.

SEMINÁRIO DIRETORIA 1 SEMINÁRIO DIRETORIA 2

A categoria vai bem na terceira
edição dos Jogos Sindicais
promovidos pela Secretaria de
Esportes da prefeitura de São Paulo.
No jogo de dominó, entre as 12
duplas: 2º, 4º e 5º lugares. Dia quatro
de abril, dois bons resultados: no
Futsal masculino venceu o SINDPD-
2 por 8 a 6 e passou para as oitavas
de final; no futebol  de campo vitória
do Sindquim-A sobre os bancários
por 1 a 0.

JOGOS SINDICAIS 1

São os preparativos para, juntos,
diretoria do Sindicato e categoria,
enfrentarem batalhas como:
manutenção e ampliação dos
direitos dos trabalhadores,
reposição das perdas salariais,
aumento real e redução da jornada
de trabalhão sem redução de
salário. As reformas trabalhista e
sindical também estarão em debate,
sempre a partir dos interesses dos
trabalhadores.

NOTAS

Dia 17/04 tem a competição
de natação. No dia seguinte é vez
do Truco, das oitavas de final do
Futsal e futebol de Campo e, dia
24, continua o futsal masculino e
futebol de campo; e dia 25/04 as
meninas do Futsal entram em
quadra. Mais informações sobre
os jogos sindicais, locais e
horários dos jogos, pelo telefone
3209-3811, ramal 216 na sede
central.

JOGOS SINDICAIS 2

SISTEMA S

Sindiluta - O que é o sistema S?
Jair Meneguelli - As instituições do
Sistema S desempenham reconheci-
do papel social, contribuindo de for-
ma decisiva para a capacitação do tra-
balhador brasileiro, promovendo
ações nas áreas de saúde, cultura, lazer
e de empreendedorismo.

Sindi - Qual objetivo e quando foi
instalado o Fórum do sistema S?

Meneguelli - O Fórum do Siste-
ma S, instalado em agosto/2003, pre-

tende ampliar ainda
mais a participação das entidades que o
integram no processo de desenvolvimen-
to sócio-econômico brasileiro, moder-
nizando uma estrutura que, ao buscar
os mesmos objetivos, necessita atingir
um patamar superior de integração.

Sindi - Qual função do Fórum?
Meneguelli - O Fórum discutirá

uma agenda, além do regimento in-
terno e levantamento detalhado so-
bre as instituições que integram o sis-

tema. Com esse diagnóstico sabere-
mos exatamente quais são os recur-
sos, ações, projetos e capacidade de
atendimento de cada um dos S. Bus-
camos integrar a participação dos tra-
balhadores, maior transparência so-
bre a gestão dos recursos e maior
envolvimento da população, inclusi-
ve de outros públicos além dos atu-
ais usuários do sistema.

Sindi - Quem participa do Fórum?
Meneguelli – O Fórum é formado pe-
las Entidades do Sistema, a CUT, além
de outras centrais, as Confederações
dos Empresários e o Governo Federal

O Presidente do Conselho
nacional do SESI Jair

Meneguelli, em visita à
sede central do Sindicato

conversou com a diretoria
desta entidade. Ao final

da reunião concedeu
entrevista ao Sindiluta,

na qual falou do
Sistema S, e do fórum

do sistema e seus
objetivos diante da

cruzada do governo
federal contra a
fome e o desemprego. Jair Meneguelli

presidiu o
Sindicato dos
Metalúrgicos de
São Bernardo e
Diadema, presidiu
também a CUT -
Central Única dos
Trabalhadores e foi
deputado federal
por duas gestões,
hoje ocupa o cargo
de presidente do
Conselho Nacional
do Sesi.

As entidades do Sistema S são:
SENAI  - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
SESI - Serviço Social da Indústria
SENAC - Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial
SESC - Serviço Social do Comércio
SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural
SEBRAE - Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SENAT - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte
SEST - Serviço Social do Transporte
SESCOOP - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo.

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira
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1º DE MAIO

por  Francisco Chagas

Os textos publicados nesta coluna não refletem,
necessariamente, a opinião da diretoria do Sindicato

CAMPANHA

A falta de água que ronda nossas tor-
neiras é uma de minhas principais preo-
cupações como Vereador de São Paulo.

Apesar de nosso país ter 16% de toda
a água do mundo, a degradação ambiental
e a gestão irresponsável dos recursos
hídricos ameaçam tanto a disponibilida-
de quanto a qualidade de nossa água.

Como Presidente da CPI da
Sabesp - que investiga os serviços de
água e esgoto prestados na capital -
desde o ano passado, acompanho dia
a dia a escassez de água em São Pau-
lo, principalmente o quadro crítico em
que se encontram diversas represas que
abastecem a cidade.

A convite de ambientalistas de
Piracaia, cidade a 100 km da capital, já
estive diversas vezes no local, vendo de
perto a situação dramática das represas
do Sistema Cantareira, maior produtor
de água do Estado, que abastece inclu-
sive a capital e que já tem uma de suas
represas praticamente seca e as outras
com os níveis bem abaixo do normal.

Para reverter esse quadro de cala-
midade, meu mandato trabalha em vá-
rias frentes:

* realizamos em 22/03, o Seminário
sobre Gestão de Recursos Hídricos:
Água e a cidade: o desafio de Preservar;

* estamos distribuindo os 10 man-
damentos para economizar água, com
o objetivo de conscientizar a popula-
ção sobre o uso racional da água;

* propomos à Câmara Municipal a
criação da Comissão Extraordinária
Permanente de Saneamento Básico e
a criação da Ouvidoria Municipal de
Defesa da Água, ambas destinadas a
fiscalizar e acompanhar os serviços de
água e esgoto na capital.

* Disponibilizamos à escolas, co-
munidades e sindicatos uma reporta-
gem em vídeo que mostra a realidade
do Sistema Cantareira para debates.

Estamos fazendo nossa parte com
firmeza e consciência, para garantir à
população esse bem essencial à vida,
que é a água.

Francisco Chagas é cientista
social, diretor licenciado do sindicato

e vereador do PT na capital

Na luta pelo emprego, distribuição
de renda, redução da jornada de tra-
balho sem redução de salário, salário
mínimo decente, reforma agrária e am-
pliação de direitos, a CUT vem reali-
zando em toda cidade uma série de
eventos em preparação ao 1º de Maio
Cidadão. São ações da cidadania que
visam combater a desigualdade e a
exclusão. Entidades Sociais, ONGs –
Organizações não Governamentais e
associações voluntárias prestarão
atendimento aos trabalhadores no sen-
tido de esclarecer sobre direitos e ori-
entação de cuidados com a  saúde,
entre outros.

Esta série de eventos conclui-se
com o ato de 1º de Maio, na avenida
Paulista, com a presença de artistas,
lideranças sindicais e do movimento
popular. Será a maior manifestação
na história dos trabalhadores no Es-
tado. São esperadas caravanas da
grande São Paulo e interior.

CUT vai realizar maior manifestação
dos trabalhadores da história de São Paulo

Assembléia da categoria realiza-
da no último dia 02/04 na sede cen-
tral escolheu os delegados que re-
presentarão a categoria no Con-

O Ministério do Trabalho e Em-
prego lança em São Paulo a Campa-
nha Nacional da Carteira Assinada
como estratégia para garantir e defen-
der os direitos trabalhistas fundamen-
tais, para combater a precarização das
relações trabalhistas e como forma de
inclusão social. A campanha quer sen-
sibilizar amplos segmentos sociais para

que multipliquem as alternativas de
emprego decente para os trabalhado-
res brasileiros.

Neste início de século o governo
brasileiro quer, juntos com as centrais
sindicais, levantar a bandeira da inclu-
são social e da defesa dos direitos tra-
balhistas conquistados ao longo dos
anos que custaram a vida de centenas
de trabalhadores brasileiros.

O lançamento será:
Dia: 08/04
Horário: às 10h
Local: no SENAI
Rua Anhaia, 132 – Bom Retiro.

Preocupados com a
exclusão social, governo
federal e sindicalistas
lançam campanha para

combater raiz da exclusão.

gresso da CNQ que se realizará em
junho na Bahia.

Veja abaixo quem faz parte da
delegação do Sindicato. A lista
apresenta os delegados e suplen-
tes que representarão a catego-
ria no congresso da CNQ.

Adir G. Teixeira, Aparecida
Pedro (Cida), Carlos Eduardo (Ca-
rioca), Célia Alves, Deusdete,
Edielson de Souza, Edilson de
Paula, Elaine Blefari, Elizabeth M.
da Silva, Erasmo Carlos (Tucão)
Ezequiel G. Araújo, Geralcino S.
Teixeira, Hélio Rodrigues, Hélvio
A. Benício, João Carlos, José
Isaac, Leonidas S. Ribeiro,
Lourival Batista, Luiz Carlos, Luiz
Oliveira (Luizão) Nunes Ferregue-
te, Marcos de Villa (Marcão),
Martizalém C. Pontes (Matú), Mil-
ton P. Hungria, Nilson M. Silva, Re-
nato Zulato, Rítalo A. Lins, Rosana
S. Deus, Sebastião C. P. Santos
(Branco). Antenor E. Nakamura
(Kazú) e Lucineide D. Varjão são
delegados e participam do Con-
gresso como dirigentes da CNQ.

Eduardo Oliveira
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MORADIA

A partir de 1º de abril os
advogados do Sindicato

atenderão em novo horário.
Segunda e Quarta das 13 às 17h
Terça e Quinta das 9 às 13h
Sexta das 9 às 12h
O atendimento na sede cen-

tral do Sindicato
rua Tamanadaré, 348
Mais informações pelo

telefone 3209-3811 ramal 214.

EMPRESTIMO
BANCÁRIO

Convênio da CUT e o Sindicato
com a rede bancária possibilita

aos trabalhadores acesso a
empréstimos com juros abaixo do

mercado. Veja alguns bancos:

Brasil, Real, Sudameris, Safra,
Santander/Banespa, Bradesco,

HSBC, Mercantil, BMG e
Caixa Econômica Federal
Para informações detalhadas

entre em contato com o
departamento pessoal da

empresa em que você trabalha ou
na sede central do Sindicato pelo
telefone: 3209-3811 - ramal 215

Em reunião na sede central
do Sindicato, 240 famílias
conquistam, pelo sistema
PAR, a tão sonhada casa
própria.

Em 27 de março último, na sede
central do Sindicato, a Caixa Econô-
mica Federal em parceira com a
SINDCOOP - Cooperativa Habita-
cional do Sindicato realizou o sorteio
de 240 apartamentos do Residencial
Itajuíbe, na Zona Leste. Essas unida-
des fazem parte do sistema PAR – Pro-
grama de Arrendamento Residencial, da
Caixa Econômica Federal, que visa aten-
der trabalhadores com renda familiar de
três a seis salários mínimos. Das 240 fa-
mílias sorteadas 16 são associadas da

SINDCOOP. Todas realizaram o so-
nho da casa própria e em breve aban-
donarão definitivamente o aluguel.

Fique atento, pois a Cooperativa
Habitacional do Sindicato está em bus-
ca de novos empreendimentos para de-
senvolver projetos habitacionais, ou
ainda, participar de convênios com en-

tidades de direito público ou
privado, a fim de garantir aos
trabalhadores da categoria sua
casa própria.

Venha conhecer e partici-
par do novo grupo de asso-
ciados para Zona Leste e
Zona Sul, essa pode ser sua
oportunidade de realizar o
sonho da casa própria. Infor-
mações: 3277-1820 ou
3209-3811 ramal 212.

Sócios do Sindicato ou dependentes
que são estudantes universitários
têm desconto nas mensalidades.

UNINOVE.................. 6% A 10%
UNIB ....................... 25 A 33,5%
UNIBAN ............................. 25%
UMC................................... 20%
RADIAL .............................. 10%
COSTA BRAGA ................. 10%
MONTESSORI .................. 20%
BRÁS CUBAS - MOGI ........ 20%
FAMOSP ............................ 15%
FAESP ................................ 20%
UNISA ......................... 10 a 15%
FIT...................................... 25%
Informações: 3209-3811 - ramal 237

Veja abaixo quando serão e o
local das próximas reuniões.
Participe, seja você o próximo a
abandonar o aluguel.

Durante cerca de 20 anos, a partir
de março de 1964, a repressão militar
prendeu, torturou e matou centenas de
lideranças populares. Outros desapare-
ceram. Os que sobreviveram perderam
trabalho, direitos políticos e foram exi-
lados. No período de transição para a
redemocratização do país houve perse-
guição a líderes sindicais e intervenção

em diversos sindicatos. No então Sin-
dicato dos plásticos de São Paulo 21
sindicalistas sofreram perseguição polí-
tica; nos químicos da capital e região,
vários lideres também passaram por esta
situação. Todos os sindicalistas que es-
tavam à frente da fundação da CUT
foram de alguma forma perseguidos.
Hoje, a comissão de Anistia do Sindi-
cato acompanha os processos em
tramitação na Justiça, exigindo que to-
dos os lideres sindicais sejam anistia-
dos. Até o momento só um obteve tal
reconhecimento; para os demais, os
processos encontram-se em andamen-
to na comissão de anistia do Governo
Federal em Brasília.

Vinte e cinco anos depois
do fim do Regime Militar,
sindicalistas da categoria
que perderam os direitos

políticos ainda lutam pela
anistia.

18/04, 21/04 e 25/04 sempre
às 9h na Subsede São Miguel
à rua Arlindo Colaço,32.

JUSTIÇA TV CUT
Todos os sábados às 14h15
na Rede TV vai ao ar o pro-

grama TV CUT. Um programa
em rede nacional voltado

para os trabalhadores.
É mais um canal de comuni-

cação do movimento sindical
com os trabalhadores.

Parceira: a SINDCOOP e Caixa Economica Federal
ajudam o trabalhar a conquistar a casa própria

Eduardo Oliveira

IMPOSTO DE RENDA
O Sindicato coloca à disposi-

ção  da categoria mais uma pres-
tação de serviço, desta vez é para
aqueles que fazem a declaração
de Imposto de Renda. Segundas-
Feiras das 8 às 12h e às quintas-
feiras das 13 às 18h, na Subsede
Santo Amaro com Marilene. Só-
cios do Sindicato R$ 10,00 e não
sócios R$ 25,00. Mais informa-
ções pelo telefone 5643-8112


