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�O esporte, bem como outras
manifestações do homem, não

escapam às contingências políticas,
econômicas e sociais.�

Jornalista Mino Carta, diretor da Revista Carta Capital,
em artigo sobre os Jogos Olímpicos da Grécia.
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CAMPANHA SALARIAL 2004

A diretoria colegiada

De 13 a 25 de Agosto de 2004 - Nº 224

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.

Data base deste ano
coincide com bom

momento da indústria,
que vem produzindo e

faturando cada vez mais.
Se é assim, os
trabalhadores

que garantem a produção
e o lucro das empresas
devem reivindicar sua

parte com aumento real
nos salários e redução da
jornada para gerar novos
postos de trabalho, entre

outras reivindicações

Os empresários de todos os se-
tores industriais estão eufóricos, co-
memoram o que consideram uma
consistente retomada do crescimento
do país. Aliás, o próprio governo
LULA já anunciou que, passado o
período de “arrumação da casa”,
tendo em vista a desordem que a era
FHC causou, o Brasil passa a viver
um período longo de prosperidade
econômica. Que assim seja.

Recolocar o nosso país no cenário
de destaque da economia mundial é
desejo de todos os brasileiros. Mas
também há necessidade de que todo
cidadão seja benefíciado com essa re-
tomada do crescimento.

No passado, um certo ministro
dizia que era preciso, primeiro, fa-
zer o bolo crescer para depois
dividí-lo. Não foi o que aconteceu.
O Brasil cresceu, entrou em fase de
declínio econômico e o povo bra-
sileiro empobreceu.

Agora não tem essa. Nós traba-
lhadores, vamos exigir, desde já, a
parte que nos cabe nessa retomada
da produção industrial. Queremos
melhores salários, condições ideais
de trabalho, geração de novos em-
pregos e muito mais.

Por isso, esta Campanha Sala-
rial 2004 é muito importante para to-
dos nós. Vamos à mesa de negocia-
ção com o sindicato patronal com
os números da retomada da indús-
tria paulista e mais que isso, demons-
trando nossa capacidade de mobi-
lização e disposição de luta para fa-
zer valer nossas reivindicações. Para
isso, logicamente, é muito importante
a sua participação nas atividades da
Campanha Salarial.

DIVISÃO DO
BOLO, JÁ!

DIVISÃO DO
BOLO, JÁ!

 Eduardo Oliveira

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
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QUALIDADE DO ENSINO

PROTESTO GREVE 1

Funcionários da Febem
continuam em greve. Essa foi a
decisão da assembléia realizada no
dia três de agosto. Há 39 dias
parados os funcionários da Febem
reivindicam segurança, condições
de trabalho e o cumprimento das
decisões do TRT (Tribunal
Regional do Trabalho) que são
aumento salarial de 24,63%,
aplicação do Plano de Carreiras,
Cargos e Salários a todos os
funcionários e estabilidade no
emprego.

GREVE 2

Continua a greve no judiciário
paulista. A razão principal é
porque o governador Alckmin não
negocia com a entidade
representativa do funcionalismo e
oferece um reajuste vergonhoso
para a categoria. Além de
reivindicar aumento real de salário,
os trabalhadores apresentam
outras 17 reivindicações, dentre os
quais melhores condições de
trabalho, incorporação das
gratificações e abonos no salário-
base.

NOTAS

Trabalhadores do Metrô devem
entrar em greve no próximo dia 12
caso a Companhia do
Metropolitano não pague aos
trabalhadores a PR (Participação
nos Resultados) da empresa. O
TRT/SP já determinou que a
Companhia pague uma parcela de
R$ 800,00, que corresponde a 1/3
do que a categoria reivindica. O
governo do Estado se nega a
cumprir a decisão. Diante do
impasse os 7,6 mil metroviários
podem cruzar os braços.

GREVE 3

O descaso com o sistema educa-
cional no Estado de São Paulo chega
a ser escandaloso. As universidades
paulistas (USP, UNESP e
UNICAMP) estão sucateadas e os
trabalhadores (professores e funcio-
nários) sequer são recebidos pelo go-
vernador do PSDB para negociar sa-
lários, condições dignas de trabalho e
melhorias nos equipamentos públicos.

Nestes 10 anos de governo do
PSDB não houve nenhum aumento
real de salários e ainda os reajustes
anuais das perdas com a inflação fo-
ram conquistados pela categoria de-
pois de manifestações e greves. Veri-
fica-se ainda a precarização e depre-
ciação da qualidade do ensino nas
universidades paulistas, bem como nas
escolas públicas de ensino
tecnológico, médio e fundamental.

Leve-se em conta também os des-
caso e desrespeito de como são tra-
tados os profissionais da educação,
em todos os níveis da rede pública
estadual, com  reflexo imediato na
qualidade de ensino.

Geraldo Alckmin entra para a his-
tória de São Paulo como o pior go-
verno para a educação. Com isso,
cumpre à risca a lógica neoliberal de
que filhos de trabalhadores têm como
destino serem simples trabalhadores
braçais, por isso não podem chegar à
universidade, nem precisam saber ler
e escrever corretamente.

Nos últimos três anos e meio de
governo a prefeitura de São Paulo
conseguiu fazer uma revolução na edu-
cação. Com a construção dos CEUs
(Centros Educacionais Unificados), a
prefeitura levou para a periferia muito
mais do que simplesmente ensinar a
ler e escrever; levou educação para a
cidadania. Além do ensino propria-
mente dito nos CEUs crianças, ado-
lescentes e toda comunidade têm
acesso à oficinas de teatro, dança, ci-

nema, cursos dos mais variados e de-
bates e palestras sobre temas de atu-
alidades que despertam nas pessoas
o desejo de participar ativamente da
sociedade, assumindo assim seu com-
promisso de cidadania.

Além dessa revolução no sistema
educacional paulistano a prefeitura de
São Paulo manteve uma relação de
respeito aos profissionais da educa-
ção com um plano de carreira e de
recuperação das perdas salariais.

Além da construção dos CEUs a prefeitura de São Paulo
criou nestes quatro anos mais de 200 mil vagas nas Creches

Escolas de ensino infantil, fundamental e médio

Nesses 10 anos em que o PSDB governa o Estado de São Paulo,
os equipamentos públicos são deteriorados e os funcionários da educação

e saúde são completamente abandonados

Entidades sindicais do
funcionalismo público de São Paulo
protestam contra o descaso e
desrespeito com que o Governador
Geraldo Alckmin trata o servidor
público no Estado. Precarização dos
serviços e equipamentos e total
abandono e desrespeito para com
os profissionais são a marca
registrada do governo do PSDB
paulista. A grande imprensa
esconde, mas em cinco de agosto
último ocorreram manifestações de
protestos em 15 cidades do interior.
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CAMPANHA SALARIAL 2004

10 ANOS DE UNIFICAÇÃO

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

Frei Betto é escritor e assessor especial da
Presidência da República. (texto na integra foi

publicado da Folha de São Paulo,  pg 03, 09/08/04

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.

1994 – Logo após a unificação aconte-
ceu o Seminário Internacional do Setor
Farmacêutico. Este seminário deu ori-
gem ao projeto de Lei sobre os Genéri-
cos e também às Farmácias Solidárias,
projeto de lei municipal, aprovado no
início de 2004 na capital.

1996 – Em junho de 1996 conquista
a Convenção Coletiva sobre a Pre-
venção de Acidentes em Máquinas
Injetoras de Plástico.
1997 – Segunda eleição para renova-
ção da diretoria dos químicos e plásti-

cos de São Paulo unificados consolida
este sindicato como o maior do ramo
químico do Brasil
1998 - Diretoria do Sindicato não assi-
na a Convenção Coletiva que retira di-
reitos e conquistas dos trabalhadores.
1999 – Em março o Sindicato participa
junto com todos os sindicatos cutistas
da grande manifestação contra o de-
semprego na avenida Paulista.
Em agosto o Sindicato participa da mar-
cha dos 100 mil a Brasília, contra o
Governo FHC, o desemprego, o FMI
e a Dívida Externa.

Nas três plenárias realizadas
nas subsedes Lapa,

Santo Amaro, da Serra e
sede central (foto) os

trabalhadores deram o
primeiro passo na

Campanha Salarial/2004

Por unanimidade, mais de 500 tra-
balhadores aprovaram as primeiras pro-
postas da Campanha salarial/2004. Re-
cuperação das perdas salariais, aumen-
to real de salário, redução da jornada
de trabalho sem redução de salário, fim
do banco de horas e das horas extras.

As propostas apresentadas pela cate-
goria nas plenárias serão encaminha-
das à CNQ/CUT que coordena a cam-
panha salarial do ramo químico em todo
o Estado de São Paulo. Próximo pas-
so desta jornada de lutas é a Assem-

bléia Geral prevista para setembro.  A
categoria vai definir sua pauta de rei-
vindicações a partir das assembléias
regionais e propostas apresentadas por
todos os sindicatos do ramo químico
do Estado de São Paulo.

O momento é favorável, pois a eco-
nomia dá sinais de crescimento. Nos úl-
timos meses a produção industrial tem
aumentado, chegando a 83% de sua
capacidade, especialmente nas indústri-
as do ramo químico. O que justifica cres-
cimento nos níveis de emprego com car-
teira assinada e aumento do faturamento
das empresas. Momento ideal para fa-
zer valer as reivindicações dos trabalha-
dores, como aumento real de salários.

Unificação intensifica
ações em defesa da categoria e
a participação no movimento

sindical para
fortalecimento da CUT

Acontece de nove a 15/08 a Se-
mana Nacional pela Cidadania e Soli-
dariedade. A motivação é despertar
gestos de pessoas e instituições que
façam multiplicar exemplos de cida-
dania e solidariedade.

A semana tem oito objetivos: 1. aca-
bar com a fome e a miséria; 2. dar edu-
cação básica de qualidade para todos;
3. promover a igualdade entre sexos e
a valorização da mulher; 4. reduzir a
mortalidade infantil; 5. melhorar a saú-
de das gestantes; 6. combater a Aids,
a malária e outras doenças; 7. promo-
ver a qualidade de vida e o respeito
ao meio ambiente; 8. e todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento.

Algumas ações: debater as causas
da pobreza e os entraves à melhor dis-
tribuição de renda; introduzir o pro-
grama “Jovem Voluntário, Escola So-
lidária”; promover painel sobre Chico
Mendes, ações de combate ao traba-
lho e à prostituição infantis; participar
do Fome Zero; lutar pela melhoria da
educação, do acesso a medicamen-
tos seguros e baratos; denunciar o pre-
conceito contra homossexuais e o uso
da mulher no estímulo ao consumismo;
fortalecer a Pastoral da Criança; atuar
na implantação da reforma agrária, vi-
sitar e apoiar acampamentos e assen-
tamentos rurais e pesquisar o que é
desenvolvimento sustentável etc.

A Semana Nacional pela Cidada-
nia e Solidariedade é uma proposta da
sociedade civil, visando mobilizar a
nação em torno de ações concretas
que nos permitam construir o “outro
mundo possível”.

A pergunta central é: o que
estamos fazendo para mudar o mun-
do? O que faz você, a sua escola, o
seu movimento social, o seu sindica-
to, a sua empresa? Queixar-se é fá-
cil. O desafio, porém, é agir, organi-
zar, conscientizar, transformar.

Nós podemos mudar o Brasil e
o mundo. Basta passar das intenções
às ações.

Frei Betto
Fotos: Eduardo Oliveira
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MORADIA

Venha conhecer a Cooperativa de
Moradia do Sindicato (SINDCOOP).
Faça como muitos trabalhadores da
categoria fizeram. Entraram para CO-
OPERATIVA e já conquistaram a tão

sonhada casa própria. “Es-
tou na cooperavia há dois
anos. Hoje assinei o con-
trato de minha casa”, con-
ta Leonilza de Paula Sou-
za. “Depois de dois anos de
reuniões e assembléias,
hoje recebi as chaves da
minha casa”, Mariana M.
Souza Lima.

Faça sua inscrição. Par-
ticipe das reuniões. A Cooperativa já
tem unidades prontas para você mo-
rar. Não perca mais tempo.

Mais informações 3209-3811 ra-
mal 212 ou 3277-1820.

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 Sindicato
sobre formação de grupos.
** Descontos especiais para associados.

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

mensalidades

Para que o Sindicato possa
mantê-lo informado das lutas
e conquistas da categoria é
preciso que você mantenha
seu endereço atualizado.

Caso você tenha mudado
de residência entre em contato
com um diretor do Sindicato
ou informe pelo telefone 3209-
3811 ramal 226.

SÓCIO DO SINDICATO

A tarifa de assinatura básica de linha
de telefone é cobrada indevidamente
pela Telefonica.

Por se tratar de cobrança indevida é
possível ao usuário entrar na justiça com
uma ação chamada “Ação Declara-
tória de inexistência de Débito acu-
mulada com repetição de indébito”.
Essa ação visa a suspensão imediata da
cobrança e a devolução do que foi pago
ilegalmente nos últimos cinco anos.

Para entrar com ação as pessoas in-
teressadas devem comparecer à sede
do Sindicato ou às Subsedes com có-
pias das duas últimas contas de sua li-
nha telefônica e cópias de CIC e RG.
Não é necessário autenticar. Informa-
ções na sede central pelo telefone 3209-
3811 ramal 213.

Para Sócios do Sindicato a abertura
do processo é grátis. Os que não são
sócios pagam uma taxa de R$ 10,00.

TELEFONICA ELEIÇÕES 2004

A partir desta data, nos próximos 45 dias, em dois períodos
(manhã e noite), os candidatos a prefeito e vereadores

apresentam, no rádio e na televisão suas propostas
de governo e de mandato

Prepare-se para ver na tela de
sua TV, a partir desta terça, 17 de
agosto um festival de debate políti-
co. É o chamado horário eleitoral
gratuito, espaço de apresentação de
programa de governo dos 14 can-
didatos à prefeitura e plano de man-
dato parlamentar dos 1273 candi-
datos a vereadores.

Algumas pessoas costumam desli-
gar a TV para não ver o que dizem e
propõem os candidatos, desiludidos
que estão com o que se convencionou
chamar de “classe política”. É um gran-
de engano.

Bom momento para você conhe-
cer, avaliar e julgar as propostas e pro-
messas dos candidatos. Não se omi-
ta. Participe. Ouça. Promova deba-
tes com os vizinhos no bairro e os
companheiros na empresa. O seu voto
tem o poder de decidir os rumos de
sua cidade, seu Estado e seu país.
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O ANALFABETO POLÍTICO
O pior analfabeto é o analfabeto
político. Ele não ouve, não fala, nem
participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o
preço do feijão, do peixe, da farinha,
do aluguel, do sapato e do remédio
dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro
que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia a política.
Não sabe o imbecil que da sua
ignorância política nasce a prostituta,
o menor abandonado, e o pior de
todos os bandidos que é o político
vigarista, pilantra, o corrupto e
lacaio dos exploradores do povo.

No início do século 20 o poeta
alemão Bertold Brecht escreveu

um poema que expressa a
importância da participação e

militância na vida política.

O Cheque Teatro é a mais
nova opção cultural para
São Paulo.

Com um talão de Cheque
Cupons você tem acesso a
promoções e descontos
imperdíveis.

Só com Cheque Teatro
você tem acesso grátis a mais
de 20 espetáculos, apenas na
condição de levar um ou mais
acompanhantes com 50% de
desconto.

Além de teatro você tem aces-
so a Cinema, (Gemini 1 e 2),
Baladas e Parques Temáticos,
como Hop Hari, Parque da
Mônica, Playcenter e Parque
da Xuxa, entre outros. Você
não pode perder essa oportu-
nidade.

Para adquirir o seu talão
entre em contato com a sede
central pelo telefone 3209-
3811 ramais 213, 222 ou 251.

CINEMA TEATRO
E PARQUES

CINEMA TEATRO
E PARQUES


