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�A CUT pretende fazer uma disputa
aguerrida em torno de questões como
salário mínimo, geração de emprego e

renda e a redução da taxa de juros, que não
pode continuar elevada.�

Luiz Marinho, presidente nacional
da Central Única dos Trabalhadores.

Site: www.sindquimsp.org.br - e-mail: sindquimsp@sindquimsp.org.br

Um dos maiores êxitos da gestão
Marta Suplicy à frente da prefeitura
de São Paulo, o Bilhete Único (siste-
ma de bilhetagem eletrônica que per-
mite ao cidadão utilizar quantos ôni-
bus precisar no espaço de duas ho-
ras pagando uma única passagem)
agora é alvo de polêmica por parte
dos tucanos.

Primeiro alegaram que a prefeita
não procurou o governo do Estado
para que fosse encaminhada a
integração com o Metrô. Agora di-
zem que este sistema tem um custo
muito alto. A turma do PSDB mente
em ambos os casos.

CAMPANHA SALARIAL 2004

A diretoria colegiada

BILHETE ÚNICO: A VERDADE

A Convenção
Coletiva estabelece que
a PLR - Participação

nos Lucros e ou
Resultados - tem valor
mínimo de R$ 380,00

para 2004.
Se a empresa que

você trabalha optou por
pagar em duas parcelas,
a segunda vence no dia

30/07. Fique atento!
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Segundo informação da equipe téc-
nica da Secretaria Municipal de Trans-
porte, o governo do Estado não gas-
taria mais que R$ 600.000,00 (seis-
centos mil reais) para colocar os
validadores (equipamento que permi-
te a utilização do bilhete único) nas es-
tações do metrô.

Quanto ao custo do sistema com
o bilhete único, é preciso lembrar que
uma iniciativa de alcance social dessa
natureza não pode ser medida somen-
te pelo custeio. E mesmo que seja as-
sim avaliado, os técnicos da SMT afir-
mam que dois fatores contribuem for-
temente para seu equilíbrio financeiro:

Diretoria convoca categoria para dar início às
discussões da Campanha Salarial 2004.

Reajuste, Aumento Real de Salários, Redução da
Jornada de Trabalho e outras conquistas para os

trabalhadores do ramo químico.

primeiro, o fim do comércio paralelo
de passes; em segundo lugar, o nú-
mero crescente de pessoas que pas-
sam a utilizar o transporte público ga-
rante maior faturamento.

Enfim, a verdade é uma só. Des-
de 1998 os tucanos falam em bilhete
único e nunca conseguiram implan-
tar, seja por incompetência, seja por
falta de vontade. Agora, preocupa-
dos com as eleições, fazem críticas
infundadas à iniciativa da prefeita
Marta Suplicy. O bilhete único só não
está integrado ao metrô porque
Alckmin e sua turma não fizeram o
mínimo esforço para isso.

BILHETE ÚNICO: A VERDADE
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10 ANOS DE UNIFICAÇÃO

As últimas notícias dão conta de
que há um crescente aumento do
nível emprego. Mais de um milhão
de trabalhadores tiveram carteiras
assinadas no primeiro semestre
deste ano. Desde o início do
Governo Lula, foram criados mais
de 1,6 milhão de novos postos de
trabalho registrados. Isto é uma
amostra de que a economia do país
está retomando sua capacidade de
crescimento e o nível de produção
aumentou, não só para exportação
mas também para consumo interno.

EMPREGO INDÚSTRIA

Ao lado das exportações,
sobretudo no setor agropecuário,
o mercado interno também vem
dando  sinais de recuperação.
Uma certa lógica: mais empregos
geram mais consumo que resulta
em novos postos de trabalho para
atender à demanda de produção.
Tudo isso por conta da efetiva
disposição do Governo Lula em
colocar o Brasil na chamada rota
do crescimento não apenas por um
curto período, mas por décadas,
como ele mesmo afirma.

ÀS COMPRAS

O IPEA (Instituto de Pesquisa
Aplicada) mostra que a produção
industrial teve maior crescimento
desde que começou a ser medido, em
1995. Segundo dados do IPEA, a
capacidade de produção industrial do
país está em 83%. Esse crescimento
industrial justifica o avanço dos níveis
de emprego e também mostra que as
indústrias também estão faturando mais.
No ramo químico não é diferente; os
setores químico, farmacêutico, plástico
e de fertilizantes, entre outros, estão
com produção em alta.

NOTAS

O cenário não poderia ser melhor.
Diante de uma realidade em que a
indústria retoma quase 100% de sua
capacidade de produção, novos
empregos são gerados e a população
vai às compras, abre-se o inevitável
debate sobre os salários. É preciso,
urgente, melhorar o nível salarial da
classe trabalhadora brasileira como
condição fundamental para sustentar e
fazer avançar esta fase de crescimento
industrial. Bom desafio para as
categorias que têm data base neste
segundo semestre.

E O SALÁRIO

Após 40 anos separados, trabalhadores químicos e plásticos
se unem novamente e surge o maior sindicato do ramo no país.

1982 - A oposição no Sindicato dos
Químicos disputa e ganha e eleição no
sindicato devolvendo assim a direção
aos trabalhadores. A posse se dá no
mesmo ano.
1983 - Após muitas discussões nasce
a maior central sindical da América
latina a CUT (Central Única dos Tra-
balhadores), que contou com apoio do
Sindicato dos Químicos e também a
oposição dos Plásticos.
1985 - É a vez do Sindicato dos Plásti-
cos. A oposição disputa as eleições com
apoio dos químicos e ganha a direção do
Sindicato. A partir deste ano os dois sin-
dicatos passam a desenvolver ações con-
juntas, como as campanhas salariais.
A partir de então os dois sindicatos inau-
guraram uma nova forma de atuação sin-
dical que foram as atividades conjuntas,
como Campanhas salariais, greves, mani-
festações e apoio aos movimentos sociais
como Moradia, Saúde e os Sem Terra.
Marco histórico de atividades conjun-
tas foi a campanha salarial de 1985. Os
dois Sindicatos conquistam a redução
da jornada de trabalho de 48 para 44
horas semanais, antecipando assim o
beneficio que seria reconhecido em 1988
com a Constituição Federal e alcança-
ria todos os trabalhadores do país.
1994 - Químicos e Plásticos se unem
e formam o maior Sindicato do ramo
químico do país. São mais de 100 mil
trabalhadores dos mais diversos seto-
res produtivos (químicos, farmacêuticos,
plásticos, cosméticos, tintas etc).

Coordenação Nacional da CNQ/
CUT  toma posse dia oito de julho
último, em São Paulo. Seis diretores
do Sindicato fazem parte da direção
nacional do ramo químico para o
triênio 2004-2007, são eles: Antenor
Eiji Nakamura (Kazú), Secretário de
relações internacionais; Lucineide
Dantas Varjão (Lu), Secretária de
Gênero; Rítalo Alves Lins, Secretário
para o Setorial Farmacêutico e Cos-
méticos; e Adir Gomes Teixeira,
Rosana Souza de Deus e Nilson Men-
des da Silva como suplentes.

A nova coordenação eleita cum-
prirá um extenso plano de lutas que
dentre outras ações: as campanhas
salariais unificadas, acompanhará o
processo da reforma trabalhista e
sindical em discussão no Congres-
so Nacional, o fortalecimento das
organizações sindicais a partir da
Organização por Local de Trabalho,
a questão da mulher trabalhadora e
ainda as relações internacionais com
sindicatos do ramo químico em ou-
tros países, sobretudo América lati-
na e Europa.

Organização por Local de Trabalho, Campanhas
Salariais Unificadas e Reforma Trabalhista e Sindical

fazem parte do plano de ação da nova coordenação
nacional da CNQ (foto).
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CAMPANHA SALARIAL 2004

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Hélio Rodrigues de Andrade

As universidades públicas brasilei-
ras estão cada vez piores. O projeto
neoliberal implementado pelo PSDB,
do Serra, há 10 anos no governo do
Estado de São Paulo destruiu o siste-
ma educacional. As universidades são
quase todas privadas. Agora este
governinho lança mais uma ofensiva
contra a FATEC-SP (Faculdade de
Tecnologia), considerada a melhor fa-
culdade de tecnologia do Brasil.

Qual novidade? O PSDB, do Ser-
ra, inventou uma forma de gestão que
visa  produzir diplomas em grande es-
cala para usar em seu projeto eleitoreiro.

A FATEC não será mais uma Fa-
culdade de nível superior e graduação,
será um  Centro Tecnológico Regio-
nal formado por uma ETE e uma
FATEC. Para que isso possa aconte-
cer o CEETEPS será descentralizado
e a FATEC desvinculada da UNESP.
Acaba assim com o vestibular e o en-
sino superior acadêmico e de gradua-
ção das FATECs. Isso é a chamada
verticalização do ensino.

Os Centros serão dirigidos por
uma administração direta da região -
prefeituras, iniciativa privada e direto-
res indicados por Marcos Monteiro,
Superintendente do Centro Paula Sou-
za! Tendo como modelo para os cur-
sos o que é aplicado na FATEC-
Ourinhos: cursos modulares seqüen-
ciais: 400 alunos entram e apenas 150
saem com diploma, que não é reco-
nhecido como de graduação, e 250
saem com certificados de conclusão
de módulos, sem valor acadêmico. Os
Centros Regionais não são previstos
em lei, não há nenhuma regulamenta-
ção proferida pelo MEC.

Hoje 90% dos alunos das FATECs
são trabalhadores que encontram na
instituição o único caminho para for-
mação de nível superior e graduação,
e o PSDB, do Serra, quer destruir.

Nós, alunos e professores, conti-
nuaremos na luta para garantir o direi-
to à universidade pública, de quali-
dade e gratuita para todos.

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

Hélio R. Andrade é diretor do Sindicato,
aluno da FATEC e diretor do Centro

Acadêmico 23 de Abril.

Reajuste salarial, aumento real de
salários, redução da jornada de
  trabalho sem redução de sa-

lários, ampliação das conquistas e di-
reitos trabalhistas fazem parte das pri-
meiras discussões sobre a campanha
Salarial 2004.

Os trabalhadores da categoria estão
convocados pela diretoria do Sindicato
a participar das plenárias para dar os
primeiros passos da Campanha Salarial
2004, que são apresentar questões para
a pauta de reivindicações que será en-
caminhada para o sindicato patronal.

Coordenada pela CNQ/CUT a
Campanha Salarial deste ano acon-
tece num cenário no qual todos os
indicadores econômicos apontam
para o crescimento da produção in-
dustrial, e nas empresas do ramo
químico não é diferente.

Veja abaixo onde acontecerão as  reuniões:
Sede Central: Rua Tamandaré, 348 - Liberdade
Subsede Lapa: R. Domingos Rodrigues,  420
Subsede Santo Amaro: R. Ada  Negri, 127

Após as reuniões acontecerão atividades culturais

M ais de cinco mil trabalha
dores participaram dia 16
de julho da manifestação

do Dia Nacional de Mobilizações e
Lutas por mudanças na política eco-
nômica, na avenida Paulista. A reivin-
dicação dos trabalhadores é de que
sejam agili-zadas as mudanças na po-
lítica econômica a fim de garantir que

Trabalhadores de várias
categorias, dentre elas

químicos e plásticos
participaram do Dia

Nacional de Mobilizações
para que o crescimento

econômico gere emprego e
renda.

o crescimento na produção industrial
verificado no primeiro semestre seja
permanente, fortalecendo assim a ge-
ração de emprego e renda.

Para o presidente da CUT estadual,
Edílson de Paula, o governo federal está
no caminho correto, mas precisa apre-
sentar mais eficácia em alguns pontos
como superávit primário e a dívida ex-

terna, por exemplo que preci-
sam ser rediscutidos a fim de
que permitam o investimento
em políticas sociais.

Na ocasião os dirigentes sin-
dicais foram até a sede da Fiesp
entregar um pauta de reivindi-
cações aos empresários. A co-
missão contou com a partici-
pação dos presidentes nacio-
nal e estadual da CUT Luiz

Marinho e Edílson de Paula e o coor-
denador nacional da CNQ, Donizete da
Silva. As reivindicações são, entre ou-
tras, reposição das perdas salariais, au-
mento real de salários, direito à OLT (Or-
ganização por Local de Trabalho), o fim
do banco de horas, o fim das horas ex-
tras e mudanças nas datas bases dos se-
tores do ramo químico para setembro.



ELEIÇÕES 2004

UNINOVE ................. 6% a 12%
RADIAL .............................. 10%
UMC ..................................... 20%
COSTA BRAGA ................. 10%
MONTESSORI .................. 20%
BRÁS CUBAS.................... 20%
FAMOSP.............................. 15%
FAESP .................................. 20%
OSEC/UNISA..........10% a 15%
UNIB ....................17% a 33,5%
FIT ........................................ 25%
MAGISTER ........................ 20%
UNASP .....................10% a 30%
UNICSUL ................................... *
PIRATININGA ....................... **

Informações: 3209-3811 - ramal 237

* Consultar a sede central do Sindica-
to sobre formação de grupos.
** Descontos especiais para associados.

Sócios do Sindicato ou
dependentes que são estudantes
universtários têm desconto nas

mensalidades

Segunda e Quarta das 13 às 17h
Terça e Quinta das 9 às 13h

Sexta das 9 às 12h
O atendimento dos advogados do
Sindicato acontece na sede central

rua Tamanadaré, 348
Informações: 3209-3811 ramal 214.

Todos os sábados às
15h15 na Rede TV, canal

9, vai ao ar o TV CUT.
É mais um canal de

comunicação do
Movimento Sindical com

os trabalhadores.

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 que você fizer, terá
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 passeio está
previsto para outubro ou

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, refeição e
passagens, com a família (esposa(o) e
filhos até 18 anos).

Equipe de sindicalização
telefone 3209-3811 r. 205

novembro/2004 e inclui passagens
aéreas de ida e volta e hospedagem
com direito a café da manhã,
almoço e jantar.
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Ouça, diariamente,
das 7 às 8h
Jornal dos

Trabalhadores
A notícia do jeito que ela é,
sem manipulações.
Informações sobre a CUT
e o seu Sindicato todos os dias
nas ondas do rádio.

Convênio da CUT e o Sindicato
com a rede bancária possibilita

aos trabalhadores acesso a
empréstimos com juros abaixo

do mercado.
Veja alguns bancos e empresas

que já firmaram convênio:

Para mais informações entre
em contato com o

departamento pessoal da
empresa em que você

trabalha ou na sede central
do Sindicato: 3209-3811

ramal 215.

BMG:  Sanval, Triken,
Scipião, Cryovac,
Tecnofluor, Alpha Diplay,
Ferplastic
Banespa: Esteves-Flex,

Multibox, Tecnoplast, Unipac
ABN Real: Schering,

Sherwin Willians, Iberplas,
Triken, Kuka
CEF: Polierg
Banco VR: Novartis
Bradesco: Cromus,

Triken, Globalpack, Indutil,
Propack
Votorantim:  Nitroquímica
Alfa:  Unigel
Banco do Brasil:

Plastiléo
Banco Real: Eurofarma

EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO

Os paulistanos irão às urnas em 03/10 para escolher 55
vereadores e o/a prefeito/a. É o maior colégio eleitoral do

país com maior número de candidatos a vereador.

Está nas ruas o processo elei
toral/2004. Até o dia três de
ou tubro os candidatos a ve-

reador e a prefeitos e prefeitas e to-
das as cidades brasileiras irão mos-
trar seus projetos e propostas para
o eleitorado. É o exercício da demo-
cracia que acontece na prática. Cada
um expõe o que pensa, e seus proje-
tos e o eleitor decide em quem de-
posita sua confiança.

A propaganda eleitoral já esta
nas ruas. Um verdadeiro ato civico,

uma festa da democracia, pelo me-
nos na política, com o festival de
propagandas e debates entre can-
didatos. O chamado horário eleito-
ral gratuito no rádio e na televisão
começa dia 17/08.

Em São Paulo são 1.273 candi-
datos a vereadores e 14 a prefeito.
Você eleitor tem noventa dias para
pesquisar, conhecer, pensar bem em
quem vai depositar seu voto de con-
fiança. Mas não pára ai o exercício
da democracia. Depois das eleições

é preciso acompanhar bem os elei-
tos para que cumpram de fato as pro-
messas de campanha e realizem um
bom mandato, seja no executivo
(prefeitura), ou no legislativo (Câmara
de Vereadores).


