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Artur Henrique, presidente da CUT Nacional, em sua intervenção na reunião do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 6 de novembro, em Brasília.

“Nós não podemos aceitar que seja utilizado 
dinheiro público para socorrer empresas ou 
instituições fi nanceiras que não tenha como 
contrapartida a preservação e ampliação dos 

postos de trabalho”.

CAMPANHA SALARIAL 2008 / 2009

AVANÇO NAS CONQUISTAS
QUÍMICOS 
DE NOVO 

NA FRENTE Em assembléia 
realizada sexta-feira, 

(7/11), os trabalhadores 
dos setores químicos, 
de cosméticos, tintas 
e vernizes, plásticos 
e similares, decidem 

pela conclusão de sua 
campanha salarial 

com a aprovação das 
propostas apresentadas 
pelo sindicato patronal 

com os seguintes 
valores: piso salarial 

R$ 759,00; PLR, valor 
mínimo de R$ 550,00

REVISTA DO BRASIL: NOVEMBRO
‘A crise não é nossa’. É a reportagem 
de capa da 29ª edição que está 
recheada de informações importantes 
para os trabalhadores. Além da 
reportagem especial sobre a crise 
econômica, você vai ler também: 
Bolívia sufocada: população 
enfrenta ódio e preconceito da elite 
golpista; Serra: blindagem da mídia 
e gastos com publicidade escondem 
um governo medíocre.
Os associados da entidade 
recebem a revista em casa. A 
Revista do Brasil também pode ser 
encontrada nas bancas.

‘A crise não é nossa’. É a reportagem 
de capa da 29ª edição que está 
recheada de informações importantes 
para os trabalhadores. Além da 
reportagem especial sobre a crise 
econômica, você vai ler também: 
Bolívia sufocada: população 
enfrenta ódio e preconceito da elite 
golpista; Serra: blindagem da mídia 
e gastos com publicidade escondem 
um governo medíocre.
Os associados da entidade 
recebem a revista em casa. A 

A campanha salarial 2008/2009 
que encerramos nesta sexta, sete 
de novembro, em assembléia da 
categoria que analisou, debateu 
e aprovou as contrapropostas do 
sindicato patronal em relação a 
índice de reajuste, piso salarial, 
PLR, demais cláusulas sociais e 
sobre diretos dos trabalhadores, 
mais uma vez marca a expressão 
desta categoria no cenário sindical 
e, principalmente, seu potencial no 
processo de negociação. 

Se não houve atendimento in-
tegral das nossas reivindicações, 
também não temos dúvidas de 
que conquistamos avanços signi-
fi cativos, nos mesmos patamares 
de categorias como bancários e 
metalúrgicos - e até melhores em 
alguns aspectos.

Não cabe, é claro comparações 
simplistas, até porque cada categoria 
tem suas questões específi cas, suas 
particularidades. A referência é para 
que tenhamos melhor noção do quan-
to temos de potencial para pressionar 
nas negociações, do signifi cado da 
nossa luta e da certeza de que con-
quistas não vêm pela boa vontade 
patronal, mas pela nossa capacidade 
de mobilização e disposição de luta, 
como insistimos sempre.

A exemplo da campanha salarial 
do setor farmacêutico, que aconte-
ceu no primeiro semestre deste ano, 
concluímos esta, que envolve os se-
tores químico, cosméticos, tintas e 
vernizes, plásticos e similares com 
o sentimento do dever cumprido 
mais uma vez. Tencionamos na 
negociação, chamamos a categoria 
à responsabilidade com a luta e os 
companheiros corresponderam.

Que isto não venha a signifi car 
acomodação. A inquietação é a me-
lhor das virtudes, por isso mesmo 
queremos mais avanços em nossas 
conquistas. Sobretudo neste momen-
to de turbulência econômica mundial 
e de incertezas na economia, toda a 
atenção na defesa dos nossos direitos 
e conquistas. Este Sindicato está ao 
seu lado, sempre. O interesse é seu, 
a luta é de todos nós!
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Q U Í M I C O S  E  P L Á S T I C O S

N O T A S

Em diversos itens da Convenção coletiva da categoria houve mudanças para melhor.  Veja as 
modifi cações e compare os avanços conquistados nesta campanha salarial 2008/2009 

CLÁUSULAS SOCIAIS EM DESTAQUE

DIA DO QUÍMICO: 5/11

O trabalhador químico também tem o seu 
dia: trata-se do cinco de novembro, que 
por iniciativa do diretor licenciado deste 
Sindicato e também vereador, Francisco 
Chagas (PT-SP), foi aprovado na Câmara 
Municipal Projeto de sua autoria nesse 
sentido. É considerado trabalhador 
químico todos os que atuam em setores 
como de cosmético, tintas e vernizes, 
indústria farmacêutica, petroquímica, 
borracha, abrasivos, plásticos e similares, 
além de sabão e vela. 

CSN 09/11

Dia nove de novembro de 1988, há 20 anos, os 
metalúrgicos da CSN (Companhia Siderúrgica 
Nacional) em Volta redonda, RJ, cruzaram 
os braços reivindicando melhores salários 
e condições de trabalho. A greve aconteceu 
pouco mais de um mês da promulgação 
da Constituição de 1988. Para cumprir a 
reintegração de posse o exército invadiu a 
fábrica, na confusão três trabalhadores foram 
assassinados. O episódio fortaleceu a organização 
política dos trabalhadores e sua participação na 
luta pela redemocratização do país.

MARCHA DO MÍNIMO: 03/12

Tradicional marcha dos trabalhadores 
a Brasília, organizada pela CUT e 
demais centrais sindicais, acontece no 
próximo dia três de dezembro, saindo de 
vários estados rumo à Capital Federal. 
A mobilização, que entra na sua quinta 
edição, tem como bandeira de luta a 
exigência de melhoria do salário mínimo, 
a recomposição do seu poder de compra. 
Os químicos e plásticos de São Paulo, 
a exemplo de anos anteriores, garantem 
participação com uma grande delegação.

Demonstrativo de pagamento (Cláusula 5): 
O demonstrativo de pagamento ou vale 
do pessoal do turno da noite poderá será 
entregue por via eletrônica, na noite anterior 
ao pagamento 

Salário de aprendizes (Cláusula 8): Caso a 
rescisão se dê após o vencimento do contrato 
de aprendizagem, este se transformará em 
contrato por prazo indeterminado

Promoção e processos seletivos (Cláusula 
15): Nos processos internos de avaliação de 
desempenho serão considerados como de 
efetivo exercício os afastamentos decorrentes 
de acidente, doença, licença a gestante e 
doença profissional. A empresa não fará 
distinção em relação ao sexo, nacionalidade, 
cor, raça, idade ou estado civil nos casos de 
abertura de processos seletivos

Férias (Cláusula 16): Os dias ou horas 
abonadas que recaírem no período de férias 
serão compensados ou pagos como hora 
extra ou prorrogados por igual período 

Rescisões contratuais (Cláusula 20): 
O Sindicato fornecerá declaração de 
comparecimento às empresas quando estas 
vierem homologar, sempre que solicitado, 
mediante protocolo

Empregados estudantes (Cláusula 30): 
Garantia da manutenção do horário de trabalho 
para cumprir as atividades profi ssionais em 
horários compatíveis com os cursos escolares 
ou profi ssionalizantes

Mudança de município (Cláusula 49): 
Pagamento de um salário normativo quando 
a dispensa ocorrer antes de dois meses da 
mudança 

Faltas e horas abonadas (Cláusula 53): Até 32 
horas por ano para acompanhar o fi lho menor 
ao médico ou para ausência do trabalho para 
acompanhar fi lho doente com recomendação 
médica.

Vale transporte (Cláusula 57): Pagamento do 
vale transporte sempre que houver convocação 

para horas extras nos DSR´s, domingos, 
feriados, dias pontes e horas extras laboradas 
por motivo de força maior. 

Material escolar (Cláusula 61): Desconto em 
folha de pagamento em 6 (seis) vezes.
 
Auxílio por fi lho excepcional (Cláusula 62) 
letra “b”: Garantia de reembolso de 50% 
do salário normativo para cobrir qualquer 
despesa, desde que comprovada, no caso do 
fi lho excepcional não estar abrangido na letra 
“a” desta Cláusula.

Gênero
Licença para empregada adotante (Cláusula 
24): Serão acrescentados os seguintes períodos 
de licença para adoção - Criança de 13 a 24 
meses – 60 dias de licença; de 25 a 48 meses 
– 30 dias de licença; de 49 a 96 meses – 15 
dias de licença

Aborto legal (Cláusula 28):15 dias de licença 
remunerada em casos de aborto

Saúde
CIPA (Cláusula 35):Comunicação do 
resultado da eleição e sempre que houver 
alteração dos membros. Os membros da CIPA 
eleitos pelos trabalhadores ou indicados pela 
empresa, deverão fazer o curso de formação 
de cipeiro

Meio ambiente (Cláusula 36): Cláusula nova: 
Incluir o tema nas SIPAT´s

Comunicação de acidente de trabalho 
(Cláusula 39): Envio da CAT ao INSS, 
sempre que ocorrer acidente, com ou sem 
afastamento

Temas como demonstrativo de paga-
mento, salário de aprendizes, pro-
moção e processos seletivos, férias, 

garantias salariais na rescisões, entre ou-
tras cláusulas sociais foram os destaques 
de avanços conquistados.  Também houve 
mudanças, para melhor, nas questões de 
gênero, que dizem respeito aos direitos da 
mulher trabalhadora, e defesa da saúde e 
segurança do trabalhador no ambiente de 
trabalho.

Além das cláusulas sociais, de gênero e 
saúde, os químicos e plásticos de São Paulo 
também registram um dos melhores índices 
de reajuste salarial entre as grandes catego-
rias com data-base neste segundo semestre, 
a exemplo dos bancários e dos metalúrgicos 
de São Paulo.

Segundo avaliação da diretoria do Sindi-
cato e aprovação da assembléia da categoria, 
a conclusão é que esta campanha salarial é 
marcada por alguns avanços importantes, 
a exemplo de como foi a mobilização do 
setor farmacêutico, no primeiro semestre 
deste ano.

“Não é, logicamente, ideal”, discursou 
um dos trabalhadores presentes à assembléia 
realizada nesta sexta-feira, na sede central. 
“Mas representa um avanço importante 
que marca a necessidade de reforçarmos a 
união e mobilização dos trabalhadores, em 
cada local de trabalho rumo à busca de mais 
conquistas”, conclui 

Negociações: os dirigentes sindicais se mantiveram 
fi rmes nas quatro reunições, dias 15, 21, 23 e 31 de 
outubro, houve importantes avanços
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Final de novembro e início de dezembro 
acontecem as plenárias regionais preparatórias 
para o 5º Congresso, serão escolhidos também 
os delegados para participarem da plenária de 
encerramento que será em fevereiro.

Os temas são: conjuntura política, eco-
nômica e social; estrutura sindical; plano de 
lutas da categoria e, indicação de delegados 
para a a plenária de encerramento.  

Em novembro: 29, sábado, às 10h e às 
15h; dia 30, domingo, às 10h. 

Em Dezembro: 5, sexta-feira, às 7h, às 
11h, às 15h, e às 18h. 

As plenárias acontecerão na sede central e 
nas subsedes.

Você trabalhador associado da entida-
de é convidado especial a participar das 
plenárias regionais e juntos debaterem e 
encaminharem propostas para os rumos do 
seu Sindicato de classe.

Q U Í M I C O S  E  P L Á S T I C O S

QUESTÕES ECONÔMICAS: CONQUISTAS
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Ao garantir reajuste salarial de 9%, índice acima da infl ação, além da correção da PLR e piso 
salarial, categoria reafi rma sua posição como uma das mais expressivas do movimento sindical 

Aumento de Salários

A CRISE FINANCEIRA E SEUS IMPACTOS NO BRASIL

O  P  I  N  I  Ã  O

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

Marilane Teixeira, economista e assessora do 
Sindicato dos Quimicos e Plásticos de São Paulo.

Marilane Teixeira

A crise iniciada há mais de um ano, 
no setor de empréstimos hipotecários dos 
Estados Unidos, aprofundou-se no mês 
de setembro com a falência de grandes 
instituições financeiras norte-america-
nas. Trata-se de empréstimos volumosos 
que foram sendo renegociados dentro da 
cadeia do sistema financeiro, através dos 
subprime – crédito à habilitação de alto 
risco. Para especialistas o rombo é de 
aproximadamente US$ 2,8 trilhões. Este 
valor representa o equivalente a duas 
vezes o PIB brasileiro que fechou o ano 
de 2007 em US$ 1,3 trilhão. 

Uma crise que começou no setor imobi-
liário, se ampliou rapidamente para o con-
junto do setor fi nanceiro e transformou-se 
em uma crise de crédito e de credibilidade 
junto às instituições fi nanceiras.  

Essa crise evidencia os limites de um 
modelo baseado na total ausência de re-
gulação pública e recoloca na pauta os li-
mites deste processo de globalização que 
se fundamenta em relações desiguais de 
poder e expandiu-se por meio de pro-

cessos de oligopolização e liberalização 
financeira ilimitada.

Está crise produzirá um desequilíbrio 
global de dimensões gigantescas uma vez 
que a retração no consumo americano, es-
timado em mais de US$ 1 trilhão ao ano, 
deverá ser, necessariamente, absorvido pelas 
demais economias sob pena de ampliar ainda 
mais a crise na economia real com a falên-
cia de inúmeras empresas e a destruição de 
milhares de postos de trabalho, no entanto, 
nenhuma economia é capaz de absorver este 
volume de riqueza.

Do ponto de vista dos impactos para a eco-
nomia brasileira, a crise atingiu nosso país em 
seu melhor momento nos últimos 12 anos. No 
acumulado até junho o PIB cresceu 6% e as 
reservas internacionais até setembro de 2008 
somavam US$ 206, 5 bilhões.   

A possibilidade de uma desaceleração mais 
acentuada é esperada para 2009. Para alguns 
especialistas a expansão da economia bra-
sileira pode variar entre 3,0% e 3,8% para 
o próximo ano. Para 2008 projeta-se um 
crescimento em torno de 5,5%. 

No entanto, os efeitos da crise já se fazem 
sentir em nossa economia, principalmente

nos setores que dependem de crédito, como 
o setor automotivo cujas vendas despenca-
ram em mais de 11% no mês de outubro. 

O setor da construção civil projeta um 
encolhimento de 28% para este ano e de 
34% para 2009. 

A desvalorização do câmbio tem im-
pacto direto na indústria química. Este 
setor é altamente dependente da impor-
tação de insumos e matérias-primas para 
as indústrias químicas, farmacêuticas e de 
fertilizantes. 

Mas para a maior parte dos analistas o de-
safi o do governo brasileiro é continuar inves-
tindo fi rmemente no mercado interno através 
da redução de juros, do aprofundamento do 
PAC e dos investimentos sociais.   

Além disso, o volume de crédito dispo-
nível é fundamental para que a economia 
continue se movimentando e, neste senti-
do, a ação do governo tem sido exemplar 
assegurando recursos aos bancos para 
empréstimos.  

Para os salários nominais até R$ 5.482,80, 
o percentual único e negociado de 9%, cor-
respondente ao período de 1º de novembro 
de 2007, inclusive, a 31 de outubro de 2008, 
inclusive. Para os salários nominais superiores 
a R$ 5.482,80, o valor fi xo de R$ 493,45.

O salário normativo será de R$ 759,00, 
por mês, aumento de 10,8%. Nenhum tra-
balhador da categoria pode receber salário 
inferior ao piso. 

Salário Normativo

R$759,00
Corresponderá ao valor de R$ 550,00, o 

que equivale a 10% de aumento. Esse valor é 
para empresas que não tem programa próprio. 
A primeira deve ser paga em 2 parcelas, até 
31/01/09 e a segunda até 31/07/09, ou em uma 
única parcela, até 30/03/09.

Participação nos Lucros ou Resultados

R$550,009%

No último dia sete de novembro, na 
sede central do Sindicato, trabalhadores da 
categoria lotaram a plenária da sede central 
da entidade para em assembléia avaliar as 
propostas do sindicato patronal (foto).

As mobilizações nas fábricas e a pres-
são dos Sindicatos Cutistas coordenados 
pela FETQUIM na mesa de negociação 
garantiram aumento real nos salários, na 
PLR e reajuste maior para o piso.

Na assembléia foi aprovada a compra do 
terreno em Solemar/Praia Grande, conforme 
edital publicado, dia 4/11/2008, no Jornal Diário 
de São Paulo.

CATEGORIA DECIDE

VEM AÍ AS PLENÁRIAS REGIONAIS

5º CONGRESSO
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2 0  D E  N O V E M B R O

O Sindicato quer formar um time 
feminino de Futsal. Para isto convo-
ca as companheiras da categoria que 
gostam de jogar para se inscreverem. A 
proposta é formar um time para treinar 
regularmente e participar de torneios. 
Você, companheira, que gosta de pra-
ticar esporte, especialmente futebol de 
salão, está convocada a participar da 
seleção do Sindicato dos químicos e 
plásticos de São Paulo e região. 

Você pode se inscrever na subsede 
mais próxima ou pela página www.
quimicosp.org.br

Atenção associados da entidade que 
pretendem passar as festas de fi m de ano 
na praia, na colônia de férias em Caraguá 
(foto). O sorteio para os apartamentos será 
28 de novembro, às 19h, na sede central 
do Sindicato. Para participar do sorteio 
não é necessário fazer inscrição, basta 
comparecer no dia do sorteio (28/11, às 
19h) com a carteirinha de sócio.

E S P O R T E  E  L A Z E R

FIM DE ANO NA PRAIA 

Estudos do IPEA (Instituto de 
Pesquisa Aplicada) sobre os 
dados coletados pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística) na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, mostram que 
os negros recebem menos que os bran-
cos. Trabalhadores negros e pardos 
tem renda correspondente a menos da 
metade dos brancos. Essa diferença era 
ainda maior e só começou a cair a partir 
de 2001, como resultado das políticas 
de promoção da igualdade e pelo fi m da 
discriminação no governo Lula.

No entanto, negros e pardos ainda 
são as piores vítimas do analfabetismo. 
A taxa de analfabetismo entre jovens 
negros é duas vezes maior que taxa en-
tre brancos. Neste cenário vislumbra-se 
algum avanço. Em 1997 essa diferença 
era três vezes maior. Em 2007, havia 
três vezes mais negros freqüentando o 
ensino médio do que a 10 anos.

A população negra é ainda a mais 
atingida pelas chamadas doenças da 
pobreza, tais como malária (60,6%), 
hanseníase (58,3), leishimaniose 
(58,1%) esquistossomose (55,5%) 
e diarréia (50%). Os dados são do 
Relatório Anual das Desigualdades 

VEM AÍ A 5ª MARCHA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
O dia é feriado na Capital e Embu, cidades de nossa base sindical. É dia de luta e 

manifestações dos movimentos negros, entidades sindicais e sociais, para denunciar que 
em pleno século 21, a população negra vive ainda sob as marcas da discriminação

Raciais, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.

Esses dados são sufi cientes para 
indicar a necessidade da continuidade 
da luta por igualdade e contra a discri-
minação. A 5ª Marcha da Consciência 
negra é uma das expressões dessa luta. 
Todos que lutam por outro mundo pos-
sível são convidados a participar. Veja 
a programação ao lado.

10h - concentração no vão livre 
do MASP - Av. Paulista
13h - Culto Inter-religiosos e 
ato político
14h - Caminhada até o Teatro Mun.
17h - Encerramento

20 DE NOVEMBRO

Haverá shows musicais, dança, 
capoeira, maracatu entre outros    

CUT APRESENTA REIVINDICAÇÕES AO GOVERNO
Central apresenta 25 propostas para enfrentar a crise e proteger o emprego e a renda dos 

trabalhadores e pequenos empresários. Veja abaixo algumas dessas reivindicações

A CUT divulgou suas reivindi-
cações para o enfrentamento 
da crise. Os principais objeti-

vos são a defesa do emprego, da renda e 
a busca de desenvolvimento econômico 
sustentável para o país. “Antes de mais 
nada, queremos dizer que os trabalha-
dores não pagarão os efeitos da crise, 
dessa irresponsabilidade do sistema 

fi nanceiro”, enfatizou Artur Henrique, 
presidente da CUT Nacional.
Para a CUT, é urgente que as contrapartidas 
sociais que estabelecem metas de manuten-
ção e geração de emprego, se tornem um 
item ofi cial, legalmente estabelecido, em 
todos os investimentos públicos em empre-
sas, setores ou projetos. Isso vale, eviden-
temente, para os recursos que o governo 
federal tem colocado à disposição para 
socorrer instituições em difi culdades. 
Para a preservação e ampliação do merca-
do interno, com a necessária capacidade 
de consumo para os trabalhadores, a CUT 
vai encaminhar ao governo federal a pro-
posta de criação de um plano ofi cial que 
permita a rápida renegociação de dívidas 
que trabalhadores e pequenos e médios 
empresários têm com bancos e sistema 
fi nanceiro em geral. 
“Até agora, tudo que se fala em torno da 
crise é sempre com a ótica do socorro ao 
sistema fi nanceiro. É papel e dever da 
CUT, como maior central do País, trazer 
para o centro do debate a proteção aos 
trabalhadores e aos pequenos empreen-
dimentos, essenciais para o mercado de 
trabalho”, disse Artur. 
A CUT já solicitou audiência com o 
presidente Lula e com os ministros da 

área econômica e programou atos e 
mobilizações, como a 5ª Marcha Nacio-
nal da Classe Trabalhadora, em três de 
dezembro, a Brasília. “O governo tem 
ouvido empresários, banqueiros, o setor 
do comércio. Tem de ouvir também os 
trabalhadores”, concluiu Artur.

a) Emprego
• Ratifi cação da Convenção nº 158 da 
OIT e manutenção do emprego.
• Redução da jornada de trabalho e 
regulamentação da hora-extra.

b) Investimentos
• Fortalecer os programas de 
transferência de renda, de valorização 
das aposentadorias e do salário 
mínimo, bem como  políticas públicas 
de saúde e educação.
• Reduzir o superávit fi scal para 
assegurar o cumprimento das metas do 
Plano de Aceleração do Crescimento 
– PAC, em obras de infra-estrutura.

c) Crédito
• O socorro estatal às instituições 
fi nanceiras eempresas deve ser 
associado a contrapartidas: garantia de 
empregos, devolução dos recursos ao 

Estado e limitação dos rendimentos dos 
executivos dessas instituições 
• Ampliar ações como crédito agrícola 
para agricultura familiar e imobiliário 
para combater o défi cit habitacional.

d) Medidas Emergenciais
• Constituição, em caráter emergencial, 
de Câmaras Setoriais voltadas para 
os setores produtivos mais atingidos, 
especialmente pela crise do crédito e 
retração da atividade econômica.

e) Direitos dos Trabalhadores
• Ampliação dos direitos e retirada 
dos projetos de fl exibilização no 
Congresso Nacional.

f) Políticas Econômicas
• Sistema de Metas de Inflação 
mais flexível. 
 
g) Sistema Financeiro
* Regulamentação do artigo 192 da 
Constituição Federal, que trata da 
regulação e do papel social do Sistema 
Financeiro.
* Fortalecimento do Mercosul como 
forma de reduzir os impactos dos fl uxos 
de saída de capitais externos.

Artur Henrique: os trabalhadores não podem ser 
responsabilizados pela crise que não causaram, 
portanto, é preciso garantir empregos e salários

FUTEBOL FEMININO

OS TRABALHADORES E A CRISE
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