
Está previsto para dia 29 de se-
tembro próximo o ato de entrega da 
pauta de reivindicações dos traba-
lhadores do setor químico para o 
sindicato patronal, tendo em vista 
o processo de negociação que será 
instalado por ocasião da data-base 
da categoria.

Por ser no final do mês, parece 
que está longe. Mas se imaginar-
mos a série de atividades que te-
mos pela frente, dia 29 de setembro 
chega num piscar de olhos.

Começamos pela “montagem” 
da pauta de reivindicações. A Fe-
tquim e  esta diretoria já têm um 
conjunto de propostas a apresentar 
para a categoria. Ao lado disso, tem 
a ampla pesquisa encaminhada pela 
internet e nas portarias das empre-
sas para tomarmos conhecimento 
do que quer e pensa o trabalhador.

E mais: tem a necessária e im-
portante caminhada das mobiliza-
ções tanto na categoria como junto 
a outros sindicatos do setor químico, 
em busca do fortalecimento da luta 
como ferramenta legítima de pressão 
para garantir nossas conquistas.

Temos, portanto, muita coisa pela 
frente; uma agenda extensa de com-
promissos que tem o dia 29 de se-
tembro como referência, mas cuja 
data principal é o 1º de novembro, 
quando deverá se concluir, ou não, 
nossa campanha salarial 2008/2009.

Ainda em setembro, dia 26, tere-
mos nossa primeira assembléia ge-
ral, de aprovação de pauta. Até lá e 
depois esta diretoria encaminha um 
conjunto de atividades com o obje-
tivo de chamar a sua participação. 
Afinal, esta campanha é sua, tem a 
ver com os seus interesses enquanto 
trabalhador que, seja na administra-
ção, seja na produção, garante a boa 
fase de faturamento por que passa 
a indústria nesse momento. É mais 
do que justo, então, exigir a sua boa 
fatia nesse bolo. Mas isso não vem 
de mão beijada, vem com luta, como 
nos ensina a história.     

Publicação do Sindicato Unificado dos Químicos e Plásticos de São Paulo e região
Responsável: Diretoria Colegiada - Secretaria de Imprensa: Hélio Rodrigues Andrade

de 03 a 17 de Setembro de 2008 - Nº  312

www.quimicosp.org.br / quimicosp@quimicosp.org.com.br

Frei Betto, em artigo no qual faz uma análise da situação 
da América latina a partir da Bolívia e Venezuela

Chávez e Morales enfrentam o grande 
desafio histórico de promover reformas 

estruturais em seus países pela via 
democrática e pacífica. Os dois sofrem 

pressão constante da Casa Branca (EUA) 
e da oligarquia nativa.

e d i t o r i a l

QUÍMICOS E PLÁSTICOS DE SÃO PAULO

Vem aí o 5º congresso da categoria

agenda 
extensa

Diretoria colegiada

A Fetquim (Federação Estadual dos 
Químicos da CUT), em conjunto com 
sindicalistas dos sindicatos filiados, em 
seminário de planejamento, definiu um 
conjunto de ações e indicativos para a  
pauta de reivindicações da categoria.
Neste mês de setembro, pouco antes 

do início da primavera, 
começam pra valer as 
atividades, a exemplo 
de 2007 (fotos) que 
necessitam da sua 
participação para 
garantir conquistas  

agora, a definição de pauta

CAMPAnhA SALArIAL 2008

Diretoria do Sindicato 
convida todos os 

trabalhadores para a 
solenidade de abertura do 

5º Congresso da categoria. 
A exemplo dos congressos 
anteriores, mais uma vez 

os químicos e plásticos 
de São Paulo e região 

marcam pelo exemplo de 
democracia na atuação 

sindical. Neste dia 
estarão presentes personalidades como o presidente 

nacional da CUT, Artur Henrique. A partir daí o 
evento tem sequência com amplos debates em torno 

dos temas apresentados: análise política nacional 
e internacional, balanço da atuação sindical, 

estrutura e representação sindical e plano de ações 
e lutas para o próximo período.   

15 horas 
sEDE Do 
sinDicato

20
Rua Tamandaré, 348  
Liberdade
Condução nas regiões
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N O T A S

metrô 1

Em janeiro de 2007 aconteceu o acidente 
que abriu uma cratera em obra do metrô 
no bairro de Pinheiros, na capital, que 
vitimou sete pessoas e destruiu diversos 
veículos e casa das redondezas. Já se pas-
saram mais de 18 meses e até o momento 
se mantém em silêncio o governo paulista 
e a direção da Companhia do Metrô e não 
puniram os culpados pelo acidente, em-
bora laudos técnicos tenham confirmado 
que o acidente aconteceu por negligência 
da empresa responsável pela obra.

metrô 2

O IC (Instituto de Criminalista) de São 
Paulo conclui, em agosto deste ano, o 
Laudo  sobre as causas que provocaram o 
acidente na obra do Metrô. O IC descartou 
que o acidente tenha sido resultado de uma 
fatalidade, como pareceres do Consórcio 
Via Amarela havia indicado.  O laudo 
aponta cinco causas do acidente, dentre 
elas a seqüência de explosões para a aber-
tura do túnel no solo de “rocha podre”; 
não instalação de estruturas de sustentação 
nas paredes do túnel. 

metrô 3

O Sindicato dos metroviários emitiu nota na 
qual cobra da Cia do Metrô esclarecimentos 
as recentes notícias veiculadas na mídia 
sobre a licitação fraudulenta na Cia do Me-
trô. “Se houver irregularidade no processo, 
que sejam feitas as devidas correções, em 
respeito à população de São Paulo... O fato 
é de extrema gravidade, principalmente por 
se tratar de uma empresa que faz parte do 
Consórcio Via Amarela, e que está envolvi-
da com o desastre que causou a morte de 7 
pessoas em janeiro de 2007.

No quarto e último capítulo da Agenda para o desenvolvimento, a CUT/SP chama a atenção 
para a necessidade de fortalecer e ampliar a participação das organizações 

da sociedade civil em todas as instâncias do Estado

democracia e participação, já!

Em São Paulo, sobretudo nos últi-
mos 16 anos, o governo estadual 
é marcado pela centralização no 

Poder Executivo. O parlamento não exerce seu 
papel com independência, pois a maioria go-
vernista atende de maneira submissa projetos 
de estrito interesse do Governo. Além disso, 
a participação de representantes da sociedade 
nos conselhos e nos órgão estaduais não con-
segue intervir nos processos de decisão. O 
Governo tem atuado no sentido de intimidar 
organizações e manifestações que lutam por 
participação e democracia. 

Não há diálogo entre Governo e traba-
lhadores do setor público, representados por 
Sindicatos e pela CUT-SP e muito menos com 
os movimentos sociais organizados.  Por isso, a 
CUT propõe à sociedade a abertura de um am-
plo debate para a construção e aprimoramento 
da Agenda por um novo modelo de Estado, 
democrático, participativo e cidadão.

Veja algumas das propostas que têm como 
objetivo promover a participação da sociedade, 
com pluralidade e equilíbrio na promoção das 
políticas de desenvolvimento: 

Participação social e política
• Assegurar a participação dos movimentos sociais 
nas instâncias de decisão de política pública
• Garantir a participação dos trabalhadores nos 
Conselhos Tripartes das políticas públicas de 
qualificação, emprego e renda.
• Instituir o Orçamento Participativo Estadual 
como política de governo para que a população 
decida as prioridades orçamentárias e incenti-
var esta política nos municípios.
• Estabelecer espaços tripartites de negociação 
sobre mudanças tecnológicas e organizacio-
nais nos processos produtivos, com vistas à 
preservação do trabalho, emprego, saúde e 
meio ambiente.
Democratização dos meios de comunicação
• Criar o Fundo Estadual de Apoio às Rádios e às 
TVs Comunitárias e Universitárias Públicas.
• Abrir linhas de crédito especiais para jornais 
de cooperativas, sindicais, comunitários e de 
associações de bairro.
• Defender o caráter público da Rádio e TV 
Cultura.
• Apoiar e fortalecer os softwares livres.

parabéns, fetquim

Em agosto 
a  F E T-
Q U I M /

CUT-SP completou 
um ano, e nessa curta 
trajetória soma con-
quistas para os tra-
balhadores do ramo 
químico da CUT, com 
avanços importantes 
nas convenções coleti-
vas dos setores farma-
cêutico e químico. 

Além de repre-
sentar os Sindicatos 
da categoria junto à 
CUT, as instâncias 
de governo e aos 
sindicatos patronais nas negociações 
salariais a Federação desempenha pa-
pel importante nas lutas por melhores 
condições de trabalho.

Participam da Federação os sindica-
tos de trabalhadores químicos de São 
Paulo e Região, químicos do ABC e quí-
micos Unificados de Campinas, Osasco 
e Vinhedo. Juntos representam mais de 
125.000 trabalhadores, cerca de 70 % da 
categoria do ramo no Estado. 

O primeiro coordenador da Federa-
ção, que atuou de forma decisiva em 
sua construção foi Marcelo Peres, do 
Sindicato dos químicos do ABC, que 
lamentavelmente morreu dias antes da 
posse, vitima de acidente de carro. Em 
seu lugar assumiu Geraldo Melhorine 
Filho, da mesma entidade sindical.  

A diretoria da Federação é formada 
por 18 dirigentes sindicais, entre titu-
lares e suplentes, cuja gestão é de 2007 
a 2010. Do Sindicato dos químicos e 
plásticos de São Paulo fazem parte 

da direção 
e x e c u t i -
va Nilson 
M e n d e s 
d a  S i l -
va, Luiz 
C a r l o s 
Gomes, Eras-
mo Carlos Izabel e Milton Pe-
reira de Hungria. Suplente da direção 
executiva, Sebastião Carlos Pinto dos 
Santos (Branco).  Conselho Fiscal , 
Elizabete Maria da Silva. Suplente do 
Conselho fiscal Célia Alves Passos e 
Leônidas Sampaio Ribeiro.

Para cumprir sua função de repre-
sentar e organizar os trabalhadores e 
sindicatos cutistas no Estado a FET-
QUIM está dividida em coordenação 
geral e mais sete secretarias específi-
cas. São elas: Administração e Finan-
ças, Geral, Gênero, Política Sindical, 
Saúde e Meio Ambiente, Comunicação, 
Políticas Sociais, Assuntos Jurídicos e, 
por último, de Formação. 

Federação dos Trabalhadores Químicos da CUT no Estado de 
São Paulo completa um ano e registra importantes conquistas           

para a categoria química

Firme atuação: a primeira direção da 
Federação, cujo mandato vai até 2010, 
tem coordenado as campanhas salariais 
e com os sindicatos do ramo tem obtido 
conquistas importantes para a categoria   

r A M O  Q U Í M I C O



COnGrESSO E CAMPAnhA 

pré-sal, a petrobrás e o brasil

é setembro, é primaVera de flores e lutas

O  P  I  n  I  Ã  O

Segunda metade deste mês será de intensa atividade da categoria, com o início pra valer  
da campanha salarial 2008 e a abertura do seu 5º Congresso, na sede do Sindicato

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

Frederico Lisbôa Romão, é doutor em Ciências 
Sociais. Artigo publicado no portal e no boletim da Aepet 

(Associação de Engenheiros da Petrobrás) www.aepet.org.
br. O artigo na integra pode ser encontrado no sindiluta on 

line, editoria etc e tal, na página: www.quimicosp.org.br

Frederico Lisbôa Romão

A proposta de retirar da Petrobrás a ex-
ploração dessa imensa riqueza (descoberta de 
novos campos de petróleo no fundo do mar, 
abaixo da camada de sal – pré-sal) suscita uma 
discussão no conjunto da população: primeiro, 
é importante frisar que, a despeito de todas 
as investidas contrárias, a Petrobrás soube 
até hoje cumprir seu papel, sendo a adquirida 
auto-suficiência e a alta tecnologia de pros-
pecção de petróleo prova inconteste. 

Segundo, como justificar regras, que ex-
cluem a empresa que pesquisa e utiliza seu 
know how na descoberta, deixando-a de fora 
da exploração? O prêmio por seu esforço e 
sua competência seria seu esvaziamento?

Terceiro, a tecnologia para exploração 
em águas profundas é patrimônio da Petro-
brás e dos seus trabalhadores, logo surge 
mais uma questão: em que local essa nova 
empresa vai buscar a tecnologia? Será que

a Petrobrás, além da descoberta dos seus dados, 
também terá que disponibilizar seus trabalhado-
res, perdendo memória técnica? Se isso ocorrer, 
além do esvaziamento financeiro, a Petrobrás 
também sofrerá o esvaziamento técnico. 

Quarto, sob a batuta da Petrobrás, por sua 
história de luta, seu enraizamento na sociedade, 
os brasileiros têm garantia de que a riqueza 
descoberta estará segura; quanto a essa nova 
empresa só restam interrogações. A proposta é 
que será puramente estatal, mas até quando? O 
governo Lula passa e depois? 

Quinto, outra salvaguarda da Petrobrás e, 
portanto, das riquezas que a mesma administra 
são seus trabalhadores. Sua capacidade de luta 
já foi posto à prova em diversos momentos da 
história política brasileira; é digna de nota a 
greve dos petroleiros de 1995, a resistência 
à política privatista do governo FHC. Nessa 
nova empresa como será? 

É importante salientar que reservas mine-
rais ou vegetais, por mais riqueza que elas

representem, não têm sido sinônimo de far-
tura para seus países e seus povos.

O Brasil tem pressa. Seu povo faminto não 
pode esperar. Porém, não foi e não é por falta 
de riqueza que falta educação, saúde, segurança 
e qualidade de vida para a maioria do povo. A 
dimensão das descobertas do pré-sal e a res-
ponsabilidade ética com as futuras gerações 
exigem decisões abertas, para além dos palácios 
e comissões, incorporando a voz do conjunto 
da sociedade. É imprescindível a criação de 
fóruns de discussão, incorporando organizações 
e entidades, a exemplo da: OAB, ABI, UNE, 
CNBB, DIEESE, CONFEA, MST, CONTAG, 
Centrais Sindicais, Federações de Trabalhado-
res, Centrais do Movimento Popular.

exija o que é seu
Atenção todos os trabalhadores do setor 

farmacêutico para os prazos da PLR
De acordo com a Convenção Coletiva, 

cláusula 74, a PLR pode ser paga em uma 
única parcela ou em duas. Caso a empresa 
tenha feito a opção em uma única parcela, 
a mesma deverá ser paga até dia 30 de 
setembro de 2008. Caso tenha feito a opção 
de pagar em duas parcelas, a primeira 
venceu dia 31 de julho e a segunda parcela 
vence dia 31 de janeiro de 2009.  Valores 
da PLR para empresas que ainda não 
têm programa próprio são: até 100 
funcionários, R$ 756,00; acima de 100 
funcionários, R$ 852,00.

SETOr FArMACÊUTICO

AGENDA 
DE LUTAS

Dia 20
Diretoria do Sindicato convida os  
trabalhadores para a solenidade 
de abertura do 5º Congresso da 
categoria

Dia 26
Realização da primeira assembléia 
geral da categoria, quando acontece 
o debate e aprovação da pauta 
de reivindicações, bem como 
a deliberação sobre formas de 
mobilizações e lutas da categoria

Dia 29
Data indicativa para entrega 
da pauta de reivindicações da 
categoria ao Sindicato patronal. As 
mobilizações e manifestações serão 
coordenadas pela Fetquim, em 
conjunto com os sindicatos filiados 
(químicos de São Paulo entre eles)

Em pauta
Aumento real nos salários, 
prudutividade, PLR, garantia de 
emprego para trabalhadores que 
adoecem vítima do ambiente de 
trabalho, igualdade de oportunidade 
e de salários para homens e 
mulheres para funções idênticas são 
alguns dos destaques

P repare aí a sua agenda. Este mês de 
setembro será intenso, muitas ativi-
dades para a categoria. Dia 20 tem 

a solenidade de abertura do seu 5º Congresso, 
na sede central. Seis dias após, em assembléia 
geral, também na sede, você vai decidir sobre 
temas importantes, como o regimento interno 
do processo congressual e, principalmente, em 
relação a pauta de reivindicações e formas de 
mobilizações e lutas, tendo em vista a campa-
nha  salarial que se inicia, agora pra valer.

A solenidade de abertura do 5º congres-
so, aliás, será um ato digno do histórico dos 
químicos e plásticos de São Paulo e região, 
com a presença de personalidades e gran-
des lideranças dos cenários político e sindi-
cal do país. Edilson de Paula, presidente da 
CUT Estadual e Artur Henrique (presidente 
nacional da CUT) são alguns dos destaques 
já confirmados, além é claro da sua pren-
sença que é quem faz a história da categoria 
no dia-a-dia.

 A assembléia geral, dia 26, você já sabe: 
é momento muito importante para os tra-
balhadores dos setores químico, cosmético, 
de tintas e vernizes e plásticos e similares, 
que têm data-base em 1º de novembro. A 
FETQUIM-CUT, junto com os sindicatos 
filiados (químicos e plásticos de São Paulo 
e região entre eles), em seminário com sin-
dicalistas realizado no final de agosto de-
finiu um plano de ação e apontou algumas 
reivindicações para compor a pauta.

Agora, a etapa seguinte, que prevê a apro-
vação da pauta nesta assembléia do dia 26 e, 
em seguida, o ato de entrega destas reivin-
dicações ao sindicato patronal, previsto para 
acontecer em 29 de setembro, a partir de 
grande mobilização na avenida Paulista. Para 
você, trabalhador do ramo químico, será um 
início de Primavera e tanto. Além das flores, 
os compromissos de participação no 5º Con-
gresso da categoria e nas atividades da cam-
panha salarial 2008, em sua legítima defesa. 



IMPOSTO SInDICAL EM XEQUE

quem decide é o trabalhador

E m 20 de agosto último, em 
reunião na sede do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, 

a CUT reiterou sua posição pelo fim do 
imposto sindical e das taxas confedera-
tiva e assistencial para os sindicatos de 
trabalhadores e também patronais.

“A CUT é absolutamente contrária 
ao imposto sindical, por ser impositivo, 
sem a decisão do trabalhador”, explica 
o secretário de Política Sindical da enti-
dade, Vagner Freitas de Moraes.

A Central propõe a substituição do 
imposto pela Contribuição Negocial, que 
deverá ser feita de forma democrática, 
debatida e aprovada em assembléias das 
categorias convocadas especialmente 
para esse fim.

“A contribuição negocial passa neces-
sariamente pela decisão da assembléia de 
trabalhadores que, primeiro, vai decidir 
se haverá desconto e, segundo, qual será 
seu valor. Na avaliação da CUT, o teto da 
contribuição deve ser de 1% do salário 
anual. Mas, na decisão de cada categoria, 
nós defendemos que a contribuição de 
fato seja um percentual menor”, conclui 
Vagner Freitas.

Desde sua fundação, há 25 anos, a 
maior Central Sindical do país defende 
que os trabalhadores financiem a entida-
de sindical que o representa.

A proposta é garantir a existência de 
um sindicalismo livre, democrático e 

soberano sem o controle do Estado e sem 
qualquer tipo de ingerência, a não ser dos 
trabalhadores. O fim do imposto sindical e 
o estabelecimento da contribuição negocial 
decidida em assembléia pela categoria vai 
colocar fim às entidades fantasmas que 
existem apenas para arrecadar o imposto 
sindical, mas na prática não defendem os 
trabalhadores que representa.

Os dirigentes cutistas prometem um 
corpo a corpo no Congresso Nacional pelo 
fim imposto sindical, das taxas confedera-
tivas e assistencial e pela implantação da 
contribuição negocial.

Em reunião no Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, a CUT reafirma
sua posição histórica pelo fim do imposto sindical.

origem do
imposto

Ouça, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h, o Programa 
Brasil Atual, pela Rádio Terra, 98,1 FM. Um canal para a 

luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais.
No Brasil atual, você ouve a notícia sem maquiagem.

C L U B E  D E  C A M P O

Os associados do Sindicato são convi-
dados a associar seus colegas de trabalho. 
Ao sindicalizar você ganha duas vezes, pri-
meiro, quanto mais sócios você fizer mais 
força terá sua entidade de classe nas lutas 
em defesa do seu salário e dos seus direitos 
trabalhistas e ainda a possibilidade de am-
pliar as conquistas. Em segundo lugar, ao 
associar seus colegas de trabalho você 
ganha prêmios. Participe você também, 
fortaleça sua entidade de classe.

CAMPANHA
PERMANENTE

Veja abaixo os prêmios que você terá 
direito ao associar seus colegas

02 fichas...01 CD simples à sua escolha
04 fichas....01 DVD simples às sua 
escolha
05 fichas.......01 MP3 (512 Mb) ou 
uma Jaqueta do Sindicato
06 fichas.......01 camiseta do seu 
time ou uma bicicleta simples
08 fichas.......01 DVD Player
10 fichas.......Viagem para a Colônia 
de Férias em Caraguá (a viagem com 
direito a acompanhante não poderá 
ser feita nos feriados prolongadose 
nem no carnaval semana santa e, fe-
riado de Natal e fim de ano)

mais espaços para seu lazer

O imposto sindical tem sua ori-
gem em 1939, durante o governo 
de Getúlio Vargas, sendo regula-
mentado pelo Decreto Lei 2377, de 
oito de julho de 1940, incorporado 
à CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), em 1943. O imposto 
sindical permitiu o fortalecimento 
do “sindicalismo pelego”.

Essa situação sobrevive até os 
dias de hoje com poucas altera-
ções. Em 1976, passa a ter o nome 
de Contribuição Sindical.Liberdade sindical: a CUT pautou sua atuação dessde sua fundação pelo fim do imposto sindical 

como forma de garantir independência, mantendo-se assim fiel aos trabalhadores

Os associados do Sindicato têm mais motivos para os finais de semana e feriados no Clube de Campo, em Arujá. Dia 23 
de agosto, foram inauguradas as novas piscinas, adulto e infantil (fotos). Portanto, além das novas quadras esportivas, 

também inauguradas recentemente (fotos), o Clube dispõe de amplo estacionamento, extensa área verde, 
parque infantil, quiosques para seu churrasco e apartamentos.

Atenção: para passar o final de semana e feriados prolongados hospedados no Clube é necessário fazer reserva na sede 
central pelo telefone 3209 3811, ramal 214. Para feriados prolongados há sorteio dos apartamentos. 

SInDICALIZAÇÃO


