
Publicação chega à 33ª edição com informação de 
qualidade para você e sua família. Nesta edição 

você vai ler: Encontro amazônico, os avanços e os 
problemas do Fórum Social Mundial em Belém; 

Saúde, quando a ansiedade está de bom tamanho 
e quando é necessário procurar ajuda; Pantanal, 

ecologicamente privilegiado e perigosamente 
cobiçado; Cultura, nova safra de cantoras 

já faz sucesso no exterior e renova 
o cenário cultural e rejuvenesce a MPB.
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Presidente Lula ao falar sobre a crise no programa “Café com o presidente” do dia 02/03

“Nós temos consciência de que a inflação 
contralada significa mais poder aquisitivo 
para os trabalhadores, e de que a inflação 

alta significa prejuízo, por isso vamos cuidar 
para que a inflação fique definitivamente 

controlada”

E l E i ç õ E s  s i n d i c a i s

Químicos e Plásticos votam, de 17 a 20/03

momento 
singular 

Vejam só: por algum capricho da 
natureza, os químicos e plásticos de 
São Paulo e região vão eleger a futura 
diretoria do seu Sindicato de classe 
diante de um quadro de incertezas em 
razão desta crise econômica mundial 
que começou nos EUA e Europa e se 
alastrou pelo mundo afora.

Categoria experimentada na luta, 
que tem histórico de muitas mobiliza-
ções e conquistas ao lado de sua dire-
ção sindical, com certeza os químicos e 
plásticos de São Paulo, em especial os 
sócios do sindicato com direito a voto, 
interpretam esta situação como sendo 
um momento singular em sua trajetória. 
Mais do que nunca, é necessário estar 
ao lado de sua entidade representativa, 
dirão os companheiros.

Por isso compreendem da impor-
tância do seu voto, da necessidade em 
participar desse processo eleitoral, 
democrático e transparente, que elege 
a diretoria do Sindicato para a gestão 
dos próximos três anos. Sem a sua 
entidade de classe com que “ferramen-
ta” enfrentar a ganância patronal que, 
diante da crise, a primeira coisa que 
propõe é cortar direitos e conquistas 
dos trabalhadores?

O momento exige uma direção 
sindical forte, representativa e capaz 
de responder aos desafios colocados 
para o próximo período. Um time 
comprometido em colocar em práti-
ca as resoluções do 5º congresso da 
categoria e que se posicione, diante 
da crise econômica, de maneira clara 
e firme em defesa dos interesses dos 
trabalhadores. São esses elementos que 
reforçam a necessidade do seu voto, de 
17 a 20 de março próximo.

É preciso lembrar que os mesmos 
que pregavam a lógica da auto-regula-
ção do mercado, que levou a esta crise,  
sempre se posicionaram contra a or-
gasnização sindical dos trabalhadores. 
Nossa resposta deve ser exatamente o 
contrário disso: fortalecer, cada vez 
mais nosso Sindicato. Por isso, vote!

e d i t o r i a l Trabalhadores associados do Sindicato são 
convocados a participar do processo eleitoral 

que vai eleger a diretoria de sua entidade 
de classe. Podem votar os associados em 
dia com suas obrigações sindicais. De 17 

a 20 de março haverá urnas de votação na 
sede central e nas subsedes, também urnas 
itinerantes que passarão nas fábricas com 

maior número de associados

decisão da categoria
Dia 13 de fevereiro houve 
duas importantes assembléias 
da categoria, quando os 
trabalhadores lotaram a 
plenária da sede central. Na 
primeira assembléia, a pauta 
em debate foi a prestação de 
contas referente a 2007 e a 
previsão orçamentária para 
2009, aprovadas. Na segunda 
assembléia foi instaurado 
o processo eleitoral da 
categoria e eleita a comissão 
eleitoral.
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5º congrEsso dElibEra

Plenária de encerramento do 5º Congresso dos químicos e plásticos de São Paulo e região,  
em Atibaia. foi marcada por ampla participação de trabalhadores e trabalhadoras dos diversos 

setores produtivos que compõem o ramo químico

Plano rumo a novas conQuistas

Cerca de 250 delegados, sendo 35%  
mulheres da categoria, reuniram-se em 
Atibaia, de seis a oito de fevereiro, na 

plenária de encerramento do 5º Congresso da 
categoria. Lá, debateram e decidiram, a partir 
da tese guia apresentada pela direitoria do Sin-
dicato, as propostas de emendas apresentadas 
nas plenárias regionais. Ao final, foi definido 
um plano de ações e lutas da categoria para os 
próximos três anos.

Análise da conjuntura
Na análise de conjuntura, em relação ao 

momento político e econômico por que passam 
o Brasil e o mundo, o tema predominante foi 
a crise econômica. A partir das exposições do 
senador Aloísio Mercadante, deputado federal 
Vicente Paulo da Silva (Vicentinho), ambos 
do PT, do presidente da CUT Nacional, Artur 
Henrique, e o economista e professor Anselmo 
dos Santos, da Unicamp, foi aberto o debate 
com a palavra aberta à opinião de todos. 

Aloísio Mercadante afirmou que as bases 
da economia no governo Lula estão melhores, 
o que possibilita ao país enfrentar melhor a 
crise. O deputado Vicentinho, por sua vez, 

Transparência e democracia: 
em assembléia, 13 de fevereiro, 
na sede central do Sindicato, a 
categoria debateu a prestação 
de contas referente a 2007 
e a previsão orçamentária 
para 2009 e, aprovou por 
unanimidade. Em seguida, 
aprovou as resoluções do 
5º Congresso da categoria, 
sobretudo o plano de ação e 
lutas para o triênio 2009/2012

mostrou a luta de classes 
que se trava na Câmara 
Federal e convocou os 
trabalhadores para pres-
sionar, em Brasília, os 
congressistas a votarem 
leis que beneficiem a 
classe trabalhadora.

Artur Henrique, pre-
sidente nacional da CUT, 
reafirmou a posição da 
Central de não aceitar 
a precarização das rela-
ções trabalhistas, a eli-
minação de conquistas da classe trabalhadora 
asseguradas através da sua luta. “A CUT não 
negocia com ninguém a redução de direitos 
dos trabalhadores”, afirmou.

O professor Anselmo dos Santos afirmou 
que no neoliberalismo a proposta de estado 
mínimo levada ao extremo faliu. Observou, 
ainda, mais uma contradição, entre as muitas 
do capitalismo: “os empresários, que reivin-
dicavam a ausência do Estado na regulação 
do mercado, diante da crise pediram socorro 
deste mesmo Estado”.

Os 250 delegados debateram e aprova-
ram o plano de ação e lutas para os próximos 
três anos. Veja a seguir alguns dos itens do 
plano de ação e lutas.

• Lutar pelo aumento real de salários.

• Lutar pela redução da Jornada de Trabalho 
sem redução de salários.

• Pelo fim das Horas Extras.

• Pela ratificação da Convenção 158 OIT.

• Lutar contra todas as formas de tercei-
rização e de precarização nas relações de 
trabalho.

• Em defesa da liberdade e autonomia 
sindical.

• Lutar pela implementação das OLT´s e 
Redes de Trabalhadores.

• Fortalecer a luta por uma previdência so-
cial pública e de qualidade, pelo fim do fator 
previdenciário, das altas programadas e em 
defesa das aposentadorias especiais.

• Lutar em defesa do Meio Ambiente e da 
sustentabilidade ambiental.

• Participar de todas as Lutas e Campanhas 
convocadas pela FETQUIM, CNQ e CUT.

• Atuar em programas de qualificação pro-
fissional para os setores econômicos que 
compõem a categoria.

• Lutar pelo Direito de Recusa ao Trabalho 
em Condições de Risco Grave e Iminente. 

• Lutar e combater todas as manifestações 
discriminatórias.

• Realizar campanha permanente de sindi-
calização.

Plano de ação
 e lutas

Fotos: Douglas Mansur
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ElEiçõEs sindicais

chaPa única Para a diretoria

  SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMA-
CÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, 
EMBÚ, EMBÚ-GUAÇU  E CAIEIRAS A Comissão Eleitoral, nos termos do artigo 73 
do Estatuto da Entidade e do edital de convocação das eleições para a composição 
da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal que serão realizadas, em primeiro 
escrutínio, nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2009, faz saber que no prazo 
para o registro de chapas, compareceu perante a secretaria eleitoral, uma única 
Chapa, que recebeu o nº 1 (hum), com a seguinte composição: CHAPA Nº 01 - DI-
RETORIA COLEGIADA: Adir Gomes Teixeira, Alessandra Rodrigues da Cruz, Alex 
Ricardo Fonseca, Antenor Eiji Nakamura,  Aparecida Pedro, Benedito Alves  de 
Souza, Carlos Eduardo de Brito, Carlos Gomes Batista,  Célia Alves dos Passos,  
Deusdete José das Virgens, Edilson de Paula Oliveira, Edson Luis Passoni, Edson 
Valdomiro de Azevedo, Edielson Sousa Santos, Elaine Alves Nascimento Blefari, 
Elizabete Maria da Silva, Erasmo Carlos Izabel, Francisco das Chagas Francilino, 
Geralcino Santana Teixeira, Geraldo de Souza Guimarães, Helvio Alaeste Benício, 
Hélio Rodrigues de Andrade, Jaqueline Souza da Silva, João Carlos de Rosis, José 
Alves Neto, José Francisco de Andrade, José Isaac Gomes, Leonidas Sampaio 
Ribeiro, Lourival Batista Pereira, Lucineide Dantas Varjão, Luis Carlos Gomes, Luiz 
Pinheiro de  Oliveira, Lutemberg Nunes Ferreguete, Martisalém Covas Pontes, Mil-
ton Pereira de Hungria, Nilson Mendes da Silva, Osvaldo da Silva Bezerra,  Renato 
Carvalho Zulato, Ritalo Alves Lins,  Ronaldo Rodrigues de Lima, Rosana Souza de 
Deus, Rosemeire Gomes de Brito,  Sebastião Carlos Pinto dos Santos. CONSE-
LHO FISCAL EFETIVO: Leônidas Sampaio Ribeiro, Geralcino Santana  Teixeira 
e Aparecida Pedro.  CONSELHO FISCAL SUPLENTE: Alessandra Rodrigues da 
Cruz e Edilson de Paula Oliveira. Fica aberto para a apresentação de impugnação 
de candidaturas, o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do presente edi-
tal, as quais deverão ser apresentadas à secretaria eleitoral no horário das 10 às 
18 horas. São Paulo, 21 de fevereiro de 2009. Cícero Alves de Araújo - Presidente 
da Comissão Eleitoral.

Trabalhadores e trabalhadoras asso-
ciados do Sindicato, com direito a 
voto são convocados a participar do 

processo eleitoral de sua entidade de classe. 
Mais do que votar na diretoria e o exercício de 
cidadania, você está fazendo a opção por um 
compromisso de atuação sindical.

De 17 a 20 de março, vote.  Venha manifes-
tar sua opção pelo destino de sua entidade de 
classe. Também através do voto você contribui 
para o fortalecimento de seu sindicato. 

Quem pode votar?
Para votar é preciso estar em dia com as 

obrigações sindicais e ter em mãos a carteira 
de associado. Nos dias de votação haverá urnas 
na sede central e nas subsedes, além de urnas 
itinerantes que circularão pelas fábricas com 
grande número de associados.

Ao convocar a categoria para as eleições o 
presidente da comissão eleitoral, Cícero Araú-
jo, afirmou que, “vamos garantir um processo 
eleitoral transparente e democrático”.

E conclui: “é fundamental que todos os 
associados exerçam sua cidadania participando 
do processo eleitoral na categoria”.

Conforme edital aqui publicado, apenas uma chapa se inscreveu para a eleição que define  
a direção do Sindicato para os próximos três anos. De 17 a 20 de março você, trabalhador  

sindicalizado com direito a voto, vai decidir sobre o futuro de sua entidade de classe

Imagens do 5ºcongresso: regIstro hIstórIco



f ó r u m  s o c i a l m u n d i a l

categoria marca Presença a hora e a vez 
do novo estado

o  P  i  n  i  Ã  o

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

Márcio Pochmann é presidente do Ipea (Inst. 
de Pesq. Econ. Avançadas. O artigo na integra 
pode ser encontrado www.quimicosp.org.br

A crise mundial torna evidente o 
conjunto de equívocos que resulta da 
experiência neoliberal. Os países que 
mais avançaram no princípio da autorre-
gulação das forças de mercado e da des-
regulamentação do Estado encontram-se 
entre os mais frágeis e vulneráveis no 
contexto atual de turbulências e incerte-
zas globais.

A economia brasileira estaria à deriva 
se a trajetória privatista e subordinação 
aos interesses dos países ricos não tivesse 
sido interrompida. Sem bancos públicos 
(BB, CEF, BNB e BNDES) e empresas 
estatais, como Petrobras e Eletrobrás, por 
exemplo, o Brasil não teria condições de 
responder à crise do crédito e do investi-
mento privado.

Da mesma forma, a opção política 
pela diversificação comercial permite 
ao Brasil o reposicionamento no mundo 
com soberania, bem diferente das eco-
nomias com exportações concentradas 
em poucos países, como parece indicar o 
México, com mais de 80% do comércio 
externo só com os EUA.

Para o Brasil, o peso dos países ricos 
no comércio externo encontra-se pouco 
acima de 40%, quando nos anos 90 era 
de mais de 67% do total. Estas consta-
tações sobre o país em relação a outras 
nações descrevem uma situação melhor, 
porém ainda insuficiente para indicar a 
necessária construção de novo caminho 
a ser percorrido.

De maneira geral, percebe-se que o 
Estado reaparece como elemento central do 
enfrentamento à turbulência mundial.

O novo Estado precisa ser construído. 
Ele deve ser o meio necessário para o 
desenvolvimento do padrão civilizatório 
contemporâneo em conformidade com as 
favoráveis possibilidades do Século 21.

Três eixos estruturadores do novo 
Estado precisam ser perseguidos com 
clareza e efetividade.

O primeiro diz respeito à constituição 
de novas institucionalidades na relação do 
Estado com o mercado capazes de garan-
tir a continuidade da inovação e regulação 
das grandes corporações empresariais.

O segundo grande eixo do novo 
Estado deve resultar da revolução na 
propriedade que impulsione uma relação 
mais transparente, democrática e justa 
com toda a sociedade. 

Por fim, o terceiro eixo reside na pro-
funda transformação do padrão de gestão 
pública. Políticas cada vez mais matriciais 
e intersetoriais pressupõem a organização 
do Estado em torno do enfrentamento de 
problemas estruturais e conjunturais.

Urge fazer do Estado do futuro o 
experimentalismo do presente. Muito 
mais do que anunciar as dificuldades, 
cabe ressaltar as oportunidades que dela 
derivam como a realização de uma pro-
funda reforma do Estado que viabilize a 
sustentação do novo desenvolvimento 
ambiental, econômico e social.

Márcio Pochmann

O Sindicato mais uma vez marcara 
presença no FSM (Fórum Social 
Mundial). Junto com dirigentes 

sindicais de várias partes do mundo  os re-
presentantes debatem e buscam saídas para 
os desafios da classe trabalhadora.

“A participação no FSM possibilita 
um espaço de articulação e debates com 
sindicalistas e entidades internacionais”, 
destacou Antenor Nakamura (Kazú), 
dirigente do Sindicato, que participou do 
Fórum representando a CNQ/CUT.

Nesta 9ª edição do FSM o Sindicato, 
além de participar de diversos debates, 
promoveu oficinas com temas sobre saúde 
e segurança dos trabalhadores.

Para Lourival Batista Pereira, diretor 
do Sindicato, o principal destaque foi a 
oficina de Assédio Moral, promovida pela 
entidade. “Foi importante, pois todos os pa-
lestrantes foram abordados com perguntas 
ligadas ao dia a dia”, afirmou.

Além de temas sobre o mundo do tra-
balho, uma questão que esteve no centro 
dos debates foi a crise econômica mundial 
e a questão ambiental. A preservação da 
Amazônia, por exemplo, foi um dos mais 
concorridos.

“A troca de experiências e o contato 
com diversos países é a missão do movi-
mento sindical no FSM, enfatizou Célia 
Passos, que fez parte da delegação da 
FETQUIM/CUT e participou da oficina 
da criança e do adolescente.

“A participação de diversos dirigentes e 
estudantes universitários do ramo químico, 
foi muito importante e a presença interna-
cional possibilitou a troca de experiências 
sobre as lutas, além da riqueza cultural” 
observou o diretor Carlos Eduardo de Brito 
(Carioca), que fez parte da delegação pela 
CNQ/CUT.

Debates: representantes do Sindicato 
promoveram oficinas de detates sobre 
saúde do trabalhador no FSM, com 
participação de mais de 500 pessoas de 
diversas partes do mundo

Autoridades: os presidentes Fernando 
Lugo, Paraquai, Evo Morales, Bolívia, 
Lula, Brasil, Rafael Correa, Equador e 
Hugo Chaves, Venezuela, participaram 

da 9ª edição do FSM, em Belém, 
edição que reuniu o maior número de 

chefes de Estado

emPresas Preservam 
salários dos executivos

Como acontece todos os anos 
no domingo de carnaval, à 
tarde, no clube de Campo, em 
Arujá, a tradicional festa de 
carnaval (foto). Associados do 
Sindicato e familiares lotaram 
as dependências do Clube 
e brincaram ao som 
de muito samba e das 
tradicionais e consagradas 
marchinhas de carnaval.
Com o calor de verão, além de 
sambar, as crianças também 
se divertiram nos diversos 
brinquedos e na piscina (foto). 

Muitas empresas estão pro-
pondo redução de jornada de 
trabalho e redução de salá-

rios, com desculpa da crise econômica 
mundial, mas isso é puro oportunismo 
para flexibilizar as leis trabalhistas.

No entanto, ninguém fala em reduzir 
os salários dos executivos brasileiros, 
que têm os maiores salários da América 
Latina e sexto maior do mundo.

Os executivos brasileiros são os 
mais bem-pagos dentre os latino-ame-
ricanos. No Brasil, o salário de presiden-
tes e diretores só aumenta e pode chegar 
a ser 80 vezes maior que um funcioná-

Com desculpa da crise, empresas propõem redução de jornada de trabalho, com redução de 
salários dos trabalhadores; entretanto, não falam em reduzir os salários dos executivos  

que são os mais altos da América Latina

rio da produção ou de escritório.
No ramo químico (indústria química, 

farmacêutica, plástica, tintas e vernizes, 
fertilizantes, velas e resinas, petroquí-
mica, etc.) o salário anual de um execu-
tivo pode chegar a um milhão de reais. 
A indústria química Basf, por exemplo, 
pagou em remuneração aos seus execu-
tivos mais de R$ 120 milhões e ainda 
paga bônus conforme desempenho do 
executivo. Na companhia existe o “Pro-
grama de Remuneração Variável” de 
executivos que pode chegar a mais de 
R$ 300 mil no ano. Os executivos da 
Apsen Farmacêutica, de São Paulo, são 

os mais satisfeitos quando o assunto é 
remuneração. O salário está 10% acima 
do mercado e a remuneração total pode 
chegar a 15 salários no ano.

A Natura paga aos seus executivos 
bônus coletivos e individuais de até 
12 salários em recompensa por de-
sempenho. Um conselheiro da Avon 
recebe em média de R$ 8.000 a R$ 
12.000 por mês.

Quando falar em redução de jornada 
de salário as empresas tem que primeiro 
reduzir os altos salários de seus executi-
vos, afinal, todos têm que contribuir no 
combate a crise.

‘Um outro mundo possível’, lema do Fórum Social Mundial, que realizou a 9a edição, em Belém/
PA, de 27 de janeiro a 1 de fevereiro de 2009. Mais de 120 mil pessoas de todas as partes do 
mundo debateram os grandes temas mundiais, em especial a crise econômica e a Amazônia

carnaval no clube de campo

Fotos: Douglas Mansur
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