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Desde agosto toda a cate-
goria está envolvida na Cam-
panha Salarial 2006. Foram re-
alizadas assembléias e plenári-
as com os trabalhadores. Tam-
bém aconteceram várias reu-
niões de negociação com o
sindicato patronal.

As primeiras rodadas de ne-
gociação foram decepcionantes,
segundo os dirigentes sindicais,
pois os patrões disseram não a
todas as reivindicações sociais
dos trabalhadores.

Dia 31/10 aconteceu mais

HORA DA DECISÃO
A diretoria do Sindicato convoca toda
a categoria para debater as propostas

do sindicato patronal e também
comemorar o dia do trabalhador químico

uma reunião de negociação e,
de acordo com os dirigentes
sindicais que acompanham as
negociações, nova decepção
com as propostas econômicas
feitas pelos empresários (au-
mento de salário, PLR, recom-
posição do Piso salarial).

Dia 10/11, a partir das 19h, na
sede central do Sindicato, os tra-
balhadores da categoria em as-
sembléia irão debater sobre as
propostas apresentadas pelos
patrões e encaminhar as deci-
sões sobre os rumos da Cam-

panha Reivindica-
tória deste ano.

Portanto, é funda-
mental a participação
de todos os trabalha-
dores da categoria.
Somente organiza-
dos em torno de sua
entidade de classe é
possível a conquista
e ampliação de seus
direitos.

CAMPANHA REIVINDICATÓRIA 2006

Mobilização: nas cinco subsedes do Sindicato aconteceram
plenárias. Na Lapa mais de 180 trabalhadores se reuniram
para debater a Campanha Salarial/2006

FIM DE ANO NA PRAIA FEIRA DE ALIMENTOS

Você, associado do Sindicato, que
pretende passar as festas de fim de
ano na Colônia de Férias, em Caraguá,
não pode deixar para última hora. Es-
tão abertas as inscrições para a Colô-
nia pelo telefone: 3209 3811, ramal 214.
O sorteio será dia 01/12, às 19h, na
sede central do Sindicato.

O MST (Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra) fará dia 10/11,
a partir das 18h, na sede central do Sin-
dicato, a feira de produtos dos assenta-
mentos da Reforma Agrária. Você que
participará da Assembléia da categoria
poderá comprar arroz, feijão, café e ou-
tros produtos naturais sem agrotóxicos.

�O povo resolveu ser artista
principal e não ser coadjuvante da

política brasileira. E pode ter certeza
jamais abdicarei o lado que eu sou.�

Presidente Lula em discurso
após ser reeleito para mais um mandato
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Subsedes:
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Rua Ada Negri, 127 - Tel.: 5641 2228
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Rua Domingos Rodrigues, 420
tel.: 3836 6228
São Miguel
Rua Arlindo Colaço, 32
Tel.: 6297 7374
Taboão da Serra
Rua Kizaemon Takeuti, 1846
Tel.: 4139 2863
Caieiras
Rua Armando Pinto, 166
Tel.: 4605 4297
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COMEMORAÇÃO E REFLEXÃO

Ao propor o cinco de novembro como
dia do trabalhador químico, o vereador
Francisco Chagas, PT São Paulo e dire-
tor desde Sindicato, buscou na história um
dos momentos mais importantes das lu-
tas, quando nesta data, em 1985, foi
deflagrada uma greve geral da categoria,
no período da campanha salarial.
“Mobilização memorável, que resultou em
importantes conquistas e mais que isso:
consagrou a atuação dos trabalhadores do
ramo químico como uma das mais fortes
categorias profissionais”, destaca.

Dentre muitas ações os químicos abri-
ram o debate sobre a necessidade da pro-
dução de medicamento genérico no Bra-
sil e, de forma pioneira, conquistaram uma

convenção coletiva específica para as ques-
tões relacionadas à segurança no trabalho.
Participaram de todas as mobilizações naci-
onais de interesse do trabalhador e da socie-
dade em geral, como a Constituinte de 1988.

Os trabalhadores do ramo químico, por-
tanto, têm o seu dia porque têm história. É a
partir dessa referência de data para come-
moração e reflexão que, ao lembrar o passa-
do de lutas e conquistas, analisam o presen-
te. Ponto de partida para a idealização de um
futuro melhor para todos. Parabéns pelo seu
dia, companheiros e companheiras das in-
dústrias químicas, farmacêuticas, plásti-
cas, de cosméticos, de tintas e vernizes.

Ao lado, dois ex-diretores do Sindicato
falam sobre essa importante data.

Trabalhadores do ramo químico na capital têm dia

especial em memória das suas lutas e conquistas, de
análise do presente para reforçar sua organização e olhar

com esperança de novas conquistas no futuro.

“O dia do trabalhador químico chama a
atenção para não esquecermos as lutas que
enfrentamos juntos por melhores condições
de trabalho. A memorável greve de 1985
quando conquistamos a redução da jornada
de trabalho sem redução de salário, a repo-
sição das todas as perdas e 11% de aumen-
to real. Cinco de novembro é dia de fazer-
mos memória e olharmos para o futuro na
direção de uma vida melhor para toda a clas-
se trabalhadora.”

José Braz Sobrinho,
diretor de 1985 a 1991.

“Parabenizo os trabalhadores do ramo quí-
mico pela sua importância na cadeia produti-
va e sua contribuição na construção da rique-
za do país. Destaco sua capacidade de orga-
nização e potencial de luta. É merecido o re-
conhecimento pelo seu papel nos avanços e
nas conquistas da classe trabalhadora.”

José Domingos da Silva
Diretor de 1982 a 1997 e da

direção da CNQ de 1987 a 1997.

Com 61% dos vo-
tos, o presidente Lula
(foto) foi reeleito para
mais quatro anos à
frente da presidência
da República com
uma das maiores vo-
tações da história.

Em seu discurso
após a vitória, Lula
afirmou que no Palá-
cio do Planalto sem-
pre entraram reis,
presidentes, primei-
ros-ministros, prince-

sas, banqueiros, grandes empresários, mas agora também
entra o povo. “Agora continuam entrando todos esses, mas
entram também moradores de rua, entram catadores (de
material reciclável), entra sem teto, sem terra, entram pe-
quenos agricultores, entram mulheres, negros indígenas, cri-
anças, Entra a sociedade que é muito maior do que aquilo
que a gente vê na Televisão”.

VITÓRIA DO BRASIL

Como acontece todos os anos, o Clube de Campo da
categoria, em Arujá, foi tomado pelas crianças no dia

12/10. Mais de 250 crianças participaram da festa
promovida pela diretoria do Sindicato. Mesmo com tempo
nublado, e chuvisco, a criançada se divertiu o dia todo nos
diversos brinquedos instalados especialmente para a festa,

também na piscina, na quadra e com as brincadeiras
promovidas pelos monitores. O palhaço (foto), como
sempre, foi a atração especial que envolveu a todos.

DIA DAS CRIANÇAS

ELEIÇÕES 2006 12 DE OUTUBRO

DIA DO QUÍMICO


