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�Algumas pessoas querem saber como
é o inferno. Bem, eu acho que se

pode imaginar como ele seja pelo que
se vê por aqui.�

Keith Lambert, voluntário inglês em Phuket, na Tailândia,
sobre a destruição de vários países asiaticos pelo Tsunami.
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A diretoria colegiada

De 12 a 25 de janeiro de 2005 - Nº 226

Todos os indicadores econômicos
e sociais apontam que 2004 foi ra-
zoável. O Brasil deu um passo, que
não dava há mais de uma década,
rumo ao crescimento e geração de
empregos. Mas ainda falta muito. E
nem poderia ser diferente num país
com mais de 500 anos de brutal ex-
ploração e vergonhosa concentração
de renda.

Em particular na nossa categoria,
apesar da pendência no setor farma-
cêutico em conseqüência da má von-
tade e intransigência dos patrões da
indústria de medicamentos, tivemos
avanços importantes nos demais se-
tores produtivos. A Convenção Co-
letiva para os trabalhadores das in-
dústrias dos setores plásticos, quími-
cos, de cosméticos, abrasivos e fer-
tilizantes representa uma conquista.

Aliás, os meios de comunicação
revelam que o setor farmacêutico vem
registrando crescentes faturamentos e
constante aumento de produção; logo,
não há motivo para não garantir aos
trabalhadores as mesmas conquistas
dos demais setores.

Sobre o setor farmacêutico, nos-
sa luta continua para garantir o au-
mento real nos salários. Este desafio
soma-se, agora, às nossas atividades
deste início de 2005 ao lado do con-
junto da categoria. Garantir o cum-
primento da convenção coletiva,
atenção e participação efetiva nos
debates sobre reformas sindical e tra-
balhista. Estes são os nossos desafi-
os e você está convocado a partici-
par conosco. Só assim é possível ir
além em nossas conquistas!

Diretoria convoca assembléia para prestação
de contas referente a 2003 e previsão

orçamentária para 2005.
Subsede Santo Amaro - R. Ada Negri, 127

Com excessão do setor farmacêutico, que por absoluta
intransigência e má vontade dos patrões ainda não
está definido o dissídio, todos os demais
trabalhadores da categoria têm a Convenção
Coletiva como referência dos seus direitos e
conquistas. Piso salarial de R$ 562,25,
PLR de R$ 400,00 (valor mínimo) e avanços
em cláusulas sociais. Publicado em conjunto
com a CNQ-CUT, já está à disposição dos
associados o caderno da Convenção
especificando todos os 79 ítens garantidos.

Condução nas demais Regiões - saída às 18hCondução nas demais Regiões - saída às 18hCondução nas demais Regiões - saída às 18hCondução nas demais Regiões - saída às 18hCondução nas demais Regiões - saída às 18h

PLR
Atenção à primeira parcela da
Participação nos Lucros ou
Resultados da empresa, que vence
dia 31 de janeiro. Fique atento! Não
deixe que desrespeitem seu direito.

É POSSÍVEL
IR ALÉM
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PIB 2004 – 5,4%PIB 2004 – 5,4%PIB 2004 – 5,4%PIB 2004 – 5,4%PIB 2004 – 5,4%
Produto Interno Bruto é a riqueza produzida no país. Este é o maior
índice registrado em uma década

EMPREGO – 2,4 MILHÕESEMPREGO – 2,4 MILHÕESEMPREGO – 2,4 MILHÕESEMPREGO – 2,4 MILHÕESEMPREGO – 2,4 MILHÕES
É a  maior taxa de empregos com carteira assinada desde 1992.
Foram 1,8  milhões de janeiro a outubro de 2004 e 600 mil em 2003.

AGRICULTURA FAMILIARAGRICULTURA FAMILIARAGRICULTURA FAMILIARAGRICULTURA FAMILIARAGRICULTURA FAMILIAR
Investimento de sete bilhões para o pequeno agricultor, por meio do
Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

REFORMA AGRÁRIAREFORMA AGRÁRIAREFORMA AGRÁRIAREFORMA AGRÁRIAREFORMA AGRÁRIA
Mais de 106 mil famílias assentadas, com toda infraestrutura
necessária e mais 16 mil reais para cada família em créditos.

FOME ZEROFOME ZEROFOME ZEROFOME ZEROFOME ZERO
Apesar da má vontade da mídia, 6,5 milhões de famílias atendidas, e o
Banco de Alimentos atende 900 mil pessoas em duas mil entidades

E D U C A Ç Ã OE D U C A Ç Ã OE D U C A Ç Ã OE D U C A Ç Ã OE D U C A Ç Ã O
Em dois anos, mais de cinco milhões de jovens e adultos alfabetizados.
Orçamento do ministério passa de 3,5 bilhões para 20,7 bilhões em 2005

SAÚDE PÚBLICASAÚDE PÚBLICASAÚDE PÚBLICASAÚDE PÚBLICASAÚDE PÚBLICA
Mais de 22 milhões de brasileiros atendidos pelo serviço de prevenção
e tratamento médico. 6,3 milhões de reais para distribuição de remédios

COMBATE AO TRABALHO INFANTILCOMBATE AO TRABALHO INFANTILCOMBATE AO TRABALHO INFANTILCOMBATE AO TRABALHO INFANTILCOMBATE AO TRABALHO INFANTIL
Foram atendidas mais de dois milhões de crianças, em mais de 2750
municípios nesses dois anos. Foram investidos 42,8 milhões de reais.

GOVERNO LULA

LER EDUCAÇÃO

Vem aí a edição 2005 dos
jogos sindicais promovido pela
Secretaria Municipal de Esportes,
através de seu Departamento de
Promoções Esportivas, Lazer e
Recreação. Participam do evento
todos os trabalhadores, adultos
sindicalizados e aposentados da
categoria, masculino e feminino. O
prazo de inscrições é até 28 de
janeiro, na rua Pedro de Toledo,
1591. A realização do torneio está
previsto para inicar-se a partir de
26 de fevereiro.

JOGOS SINDICAIS I

A CUT realizará um antigo sonho:
alfabetizar milhares de trabalhadores.
O projeto Todas as Letras faz parte
do Programa Brasil Alfabetizado. A
realização é da CUT e do MEC
(Ministério da Educação), em parceria
com a Petrobrás e apoio da
UNESCO (órgão da ONU voltada
para a questão educacional). O
programa pretende alfabetizar 80 mil
trabalhadores em 575 cidades. “A
CUT não poderia ficar de fora deste
sonho antigo”, afirmou Luiz Marinho
presidente nacional da Central.

NOTAS

Para os jogos sindicais estão
previstas as seguintes modalidades
esportivas: futebol, futebol de salão,
voleibol, truco, dominó, dama, xadrez,
tênis de mesa, natação e provas de
atletismo. Um “congresso técnico”
será realizado dia três de fevereiro, no
auditório do Centro Olímpico (Av.
Ibirapuera, 1315), para definir datas
de competições, eventuais chaves e
grupos de equipes inscritas para os
jogos. Para obter mais informações,
ligue no Sindicato, pelo telefone
3209.3811, ramal 213

JOGOS SINDICAIS II

O trabalhador vitima de doença
profissional no exercício da
profissão não poderá ser demitido e
será beneficiado pelo direito à
estabilidade provisória prevista em
lei, pelo prazo mínimo de 12 meses,
após o fim do recebimento do
auxílio doença, independente de ter
recebido ou não o auxílio-acidente.
No caso da doença ser a LER
(Lesão por Esforços Repetitivos),
que pode ser constatada após a
dispensa do trabalho, o trabalhador
pode e deve requerer seus direitos.

O Brasil mudou nos
últimos dois anos.
Essa verdade é in-
contestável. Os in-
dicadores da eco-
nomia mostram
que em 10 anos,
esses últimos dois
foram os melho-

res da economia brasileira. In-
flação sob controle, aumento dos inves-
timentos e crescimento do PIB – (Pro-
duto Interno Bruto), que vem gerando
empregos.

No entanto, o Brasil ainda está lon-
ge de ver resolvidos problemas como
o alto índice de desemprego, uma das
piores distribuições de renda entre to-
dos os países do planeta, violência e a
fome que atinge milhões de brasileiros.
É fato que há iniciativas nesse sentido,
mas é preciso que a equipe econômica
e o governo em geral sejam mais ousa-
dos nas ações sociais para que todos
os brasileiros tenham direito a uma vida
digna, com emprego, salário, educa-
ção, moradia, saúde...

Dois primeiros anos do
governo LULA têm a seu
favor alguns avanços
sociais, mas ainda há
muito que fazer para gerar
mais empregos, ir adiante
nas questões sociais e,
principalmente, distribuir
riqueza e renda neste país

Wilson Dias/Abr
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ASSEMBLÉIA GERAL

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

José Graziano da Silva é assessor especial da
Presidência da República

 Walter Belik e Maya Takagi  são
coordenadores do Programa Fome Zero.

A Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF 2003) do IBGE é o mais comple-
to mapeamento da situação alimentar já
feito no país. Durante um ano, uma
amostra representativa de domicílios foi
visitada várias vezes.

Os dados mostram que brasileiros
com mais de 20 anos inclui quase 3,8
milhões de pessoas com déficit de peso
e outros 38,8 milhões com excesso, dos
quais 10,5 milhões obesos. Os núme-
ros impressionam, mas ninguém se lem-
brou de perguntar: e os restantes 133
milhões da população total de 175,8
milhões existente?

A mesma publicação que deu origem
à divisão do país entre gordos e magros
tem a resposta. E o que ela diz é que bra-
sileiros com renda familiar inferior a um
salário mínimo (R$ 200 na época da pes-
quisa) não consumiam sequer 1.900 kcal
diárias, menos que o limite inferior reco-
mendado. Ou seja, mais de 77 milhões
de pessoas, praticamente o dobro do to-
tal de obesos, não dispõem de quantida-
de adequada de alimentos.

A insegurança alimentar atinge qua-
se metade da população, se considera-
das as três dimensões do conceito inter-
nacional de segurança alimentar: quan-
tidade de alimento, qualidade nutricional
e dignidade do acesso.

A verdade é que a má consciência
brasileira nunca se relacionou bem com
palavras como fome, pobreza e misé-
ria. Essa indisposição contaminou o apa-
relho de Estado, parte da mídia e da eli-
te, sempre refratárias em se enxergar na
imagem invertida de seu privilégio. Des-
qualificar a decisão de implantar uma
política de segurança alimentar faz parte
dessa tradição.

Erradicar a fome e a insegurança
alimentar é um atalho de justiça pos-
sível de alcançar, antes mesmo de cor-
rigir a distribuição de renda num hori-
zonte de longo prazo.

José Graziano da Silva,
Walter Belik e Maya Takagi

Prestação de contas exercício 2003 e previsão orçamentária para 2005.
Participe da assembléia; isto é da sua conta

Como sempre acontece em
 todo começo de ano, a dire-
 toria do Sindicato convoca os

trabalhadores, em especial os sindi-
calizados, para a assembléia de pres-
tação de contas e previsão orçamen-
tária para este ano que se inicia. Isto é
da sua conta, pois trata-se dos rumos
de sua entidade de classe, do investi-
mento dos seus recursos financeiros.

O Sindicato tem despesas como
administração da sede e subsedes,
convênios em benefício dos associa-
dos e seus familiares, salários de pro-
fissionais das áreas técnicas, adminis-
trativa e de serviços e, principalmen-
te, o investimento nas mobilizações e
lutas da categoria para garantir o avan-
ço em suas conquistas.

Participe para saber como foi fei-
to tudo isso ao longo de 2003 e como
a diretoria do Sindicato pretende fa-
zer para investir ainda mais neste ano.

Manifestação: sindicalistas reivindicam aumento real no salário mínimo

A Convenção Coletiva estabelece
que a Participação nos Lucros ou Re-
sultados tem valor mínimo de R$ 400,00
para este ano de 2005.

A Convenção estabelece ainda que
a PLR pode ser paga em parcela única
ou em duas vezes. Se a empresa optar
em pagar em duas parcelas, a primeira
vence agora, dia 31/01/05 e a segun-
da em 30/07/05. No caso de paga-
mento em parcela única, o prazo é até
dia 30 de março próximo.

Portanto, fique de olho! Fique
atento, e procure saber qual será a
opção adotada pela empresa onde
você trabalha.

Salário mínimo, finalmente, obtém aumento real próximo
de 10%, enquanto a questão tributária gera polêmica

ao onerar uma minoria e aliviar a maioria da população

Dois importantes temas para os
trabalhadores fecharam o ano
de 2004. O primeiro deles é

a definição do valor do salário mínimo,
que a partir de maio será de R$ 300,00.
Não é o ideal, mas um salto de quali-
dade já que representa cerca de 10%
de aumento real, o que não acontecia
há vários anos.  A CUT, com a partici-
pação deste sindicato, e demais cen-
trais sindicais foram às ruas numa gran-
de marcha (foto) pela recomposição
do valor do salário mínimo.

Em segundo lugar a questão tribu-
tária. A polêmica sobre impostos. De
1994 a 2000 o governo FHC elevou
o percentual de tributos de 26% para
35, 5%. No primeiro ano do governo
Lula esta carga caiu para 34,8% e
segundo Bernard Appy, Secretário
Executivo do Ministério da Fazenda,
vai cair ainda mais de 2004 para 2005
e continuará caindo em 2006.

A revisão da tabela de imposto de
renda sobre salários não atendeu ao
que o movimento sindical reivindica-
va, mas a correção do IR negociada
entre sindicalistas e governo permitiu
um salto que representa ganho médio
de até R$ 45,00 por mês para traba-
lhadores com faixa salarial de
R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00. Os tra-
balhadores de baixa renda foram fa-
vorecidos com a isenção de impostos
sobre alimentos. Com isso, arroz, fei-
jão, farinha de trigo e outros produtos
ficaram mais baratos.

A polêmica, no entanto, se dá na
correção da  tabela de impostos so-
bre o chamado lucro presumido para
prestadores de serviços. É um imposto
oneroso de fato, que atinge, sobretu-
do, aos chamados profissionais libe-
rais, que recolhem seus impostos
como pessoa jurídica, ou seja, como
empresa e não como pessoa física.
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FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

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%
PIRATININGA ......................... *
MED Vestibular .............40%**

Informações: 3209-3811 - ramal 237

* Descontos especiais para associados.
** Unidade anto Amaro. Desconto na
matrícula e nas mensalidades.

Sócios do Sindicato ou
dependentes que são estudantes

universtários têm desconto
nas mensalidades

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

A notícia do jeito que ela é,
sem manipulações.

Informações sobre a
CUT e o seu Sindicato

todos os dias nas ondas do rádio.

CINEMA, TEATRO
E PARQUES

CINEMA, TEATRO
E PARQUES

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

Com um talão de Cheque Cu-
pons você tem acesso a promoções
e descontos imperdíveis.

Só com Cheque Teatro você tem
acesso grátis a mais de 20 espetá-
culos, 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), Ba-
ladas e Parques Temáticos, como
Hop Hari, Parque da Mônica,
Playcenter e Parque da Xuxa,
entre outros. Você não pode per-
der essa oportunidade.

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

Você quer passar o carnaval na
praia com sua família? Participe do
sorteio dos apartamentos da Colônia

de Férias do Sindicato, em
Caraguá.

Dia 19 de janeiro (quarta) às
19h, serão sorteados apartamentos
com toda comodidade para você e
sua família descansar e se divertir.

Se você não quer ir para a praia, mas
quer se divertir no Clube de Campo
em Arujá, serão sorteados nove (09)
apartamentos no dia 20/01 às 19h.

Atenção: as inscrições deverão ser
feitas no mesmo dia do sorteio, que  acon-
tecerão na sede central à rua Tamandaré,
348, Liberdade. Para mais informações
ligue: 3209.3811 - ramal 214.

Ao contrário das edições anterio-
res do Fórum Social Mundial
 (FSM), que se detinham em

discussões e debates sobre a desigual-
dades sociais e condenação da globa-
lização, a quinta edição deste fórum
pretende apresentar alternativas con-
cretas ao neoliberalismo.

No FSM 2005 haverá o Mural de
Propostas de Ação para a Constru-
ção de Outros Mundos pautadas em
ações concretas levando em conside-
ração diversidades étnicas, religiosas,
sociais, culturais e políticas.

Destaque para os temas em deba-

te. Comunicação: práticas contra-
hegemônicas, direitos e alternativas;
Direitos humanos e dignidade para um

mundo justo e igualitário;
Economias soberanas pelos
e para os povos – Contra o
capitalismo; Lutas sociais e
alternativas democráticas –
Contra a dominação neoli-
beral; Paz e desmilitari-
zação – Luta contra a guer-
ra, o livre comércio e a dí-
vida; Rumo à construção de
uma ordem democrática in-
ternacional e integração dos
povos.

Do Sindicato participa-
rão do FSM, os diretores:
Lourival Batista Pereira, Ge-
raldo S. Guimarães, Marcos
de Villa (Marcão) e Hélio
Andrade. Também os dire-

tores Antenor Nakamura (Kazú),
Lucineide Varjão (Lú) e Rosana de
Deus, que irão pala CNQ/CUT.

Porto Alegre, de 26 a 31 de
janeiro, será sede de intenso

laboratório de propostas para
construção de outros

mundos.

Algumas atividades no Fórum
Social Mundial

* A CUT e os movimentos so-
ciais ocuparão espaço comum no
FSM. A iniciativa pretende arti-
cular políticas para dar mais vi-
sibilidade às ações, reivindicações
e bandeiras de luta dos movimen-
tos sindical e popular.

* O Sindicato estará com um
estande para promover debates
específicos sobre Assédio Moral.
A médica em saúde do trabalha-
dor, Margarida Barreto, e a comis-
são de saúde do Sindicato esta-
rão coordenando as atividades.

* No dia 27/01 o Presidente
LULA participará do FSM
como convidado de uma rede in-
ternacional de combate à pobre-
za. O presidente participará de
um seminário sobre Políticas
Públicas e Combate à Pobreza
na manhã deste dia.

EM DEBATE

Reprodução

Em cartaz: organizadores divulgam edição 2005 do FSM


