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ExpEdiEntE

Passado o maremoto da 
crise econômica, ou ao menos 
diluído, o saldo do estrago já 
era esperado. De um lado, um 
bando de empresários incom-
petentes e de outro nós: Sindi-
cato e trabalhadores. Para as 
categorias mais organizadas, 
caso dos Químicos, os pre-
juízos foram minimizados, 
se não conseguimos avançar 
muito, também não fomos 
penalizados com nenhuma 
perda de direitos. Já para as 
categorias sem representa-
ção sindical o momento foi 
de extremo desgaste.

Algumas empresas mos-
traram sua fragilidade e per-
deram espaço no mercado, 
em alguns casos faliram. Mas 

entre as empresas dos setores 
Químicos e Plásticos a cri-
se foi menor, felizmente. Os 
poucos casos em que houve 
falência ou dificuldade eco-
nômica mais séria se trata-
ram de incompetência, casos 
que a crise apenas antecipou. 
Todo esse resultado não foi 
de graça, muito trabalho e 
muita luta foram travados. 

Na edição número 321 do 
nosso Sindiluta o tema prin-
cipal é o enfrentamento que 
realizamos contra a explora-
ção do trabalhador. Greves, 
denúncias ao Ministério Pú-
blico, ações judiciais vito-
riosas, enfrentamento à re-
pressão patronal, assistência 
à resistência do trabalhador, 

entre outros casos estão pre-
sentes no nosso jornal.

Também estamos na luta 
dos trabalhadores nacionais. 
A educação que é, sem dú-
vida alguma, importante a 
todos está destruída em São 
Paulo, por isso, nossa gran-
de atenção. A Petrobras e sua 
importância estratégica para 
o Brasil tem nova tentativa de 
privatização, estamos na luta 
pela estatização. No meio am-
biente o Congresso trava dis-
puta; temos posição formada 
contra a venda da Amazônia.

A questão social e a pres-
tação de serviços do Sindi-
cato também são destaques, 
além da participação na 13ª 
Parada do Orgulho Gay em 

São Paulo. Informação sobre 
andamento do nosso Departa-
mento Jurídico é a prestação 
de serviço. Para finalizar, uma 
matéria que enfoca a época de 
festas juninas, importante ele-
mento cultural.

Falamos com você tra-
balhador e deixamos nossa 
mensagem de luta, de organi-
zação e prestação de serviço. 
Mas o Sindiluta deixa claro 
ao patrão que não caímos em 
conversa fiada. Se há crise, 
também há lucro acumulado 
para pagar. Se há patrão que 
explora, também há Sindicato 
forte e categoria organizada.

Boa leitura,
Diretoria Colegiada

Não caímos em conversa fiada
Editorial

O empresariado quer am-
pliar e bagunçar de vez a ter-
ceirização dos trabalhadores. 
Além de admitirem que é 
uma forma usual para dimi-
nuir custos, já declaram que a 
informalidade será o próximo 
passo. Conforme declaração 
no jornal Folha de SP, o di-
retor da Fiesp Walter Sacca 
afirma que: “As pequenas 

(empresas) tendem a tentar 
contornar aumentos de custos 
buscando soluções na infor-
malidade”. 

Na mesma reportagem, a 
Fiesp verificou que o empre-
sariado não está preocupado 
com um possível fim de ter-
ceirização porque não perde-
ria competitividade caso fosse 
proibida. A sondagem, feita 
pela Fiesp, aparece no momen-
to em que nos bastidores do 
Congresso se discute novas 
leis que podem ser aprovadas 
mudando a regulamentação 
dos serviços terceirizados. 

As centrais sindicais e os 
sindicatos são contrários à 

terceirização, seja pela pre-
carização do trabalho, seja 
pela relação de instabilidade 
do trabalhador, seja pela re-
dução salarial que é o maior 
atrativo para os empresários. 
No setor público soma-se, aos 
fatores já citados, o prejuízo 
na qualificação e as manobras 
políticas que empobrecem o 
atendimento à população.

A CUT tem se mobilizado 
para defender os trabalhado-
res e a proposta principal é o 
fim da terceirização. No en-
tanto, o ataque do empresa-
riado sugere que, em nova lei, 
a responsabilidade solidária 
(hoje praticada) seja trans-

ferida para responsabilidade 
subsidiária. 

A assessora econômica do 
Sindicato, Marilane Teixeira, 
esclarece que “a responsabili-
dade solidária é, do ponto de 
vista dos trabalhadores, me-
lhor do que a responsabilidade 
subsidiária. Esta última (sub-
sidiária) significa que somen-
te se a prestadora de serviços 
não pagar é que a contratan-
te arcará com as dívidas. O 
grande problema é esgotar a 
execução contra a prestadora. 
No caso da responsabilidade 
solidária, o trabalhador pode 
acionar qualquer uma das em-
presas”, explica a assessora.

Congresso Nacional discute terceirização
Bastidores

De um lado sindicatos 
e centrais sindicais 

querem extinção, de 
outro lado empresariado 

sugere a prática da 
informalidade

Cuba rejeita 
entrada  
na OEA 
(Organização 
dos Estados 
Americanos)
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Sindicato vence processo de 19 anos
Empresa Oxigênio utiliza recursos jurídicos e perde para trabalhadores

Vitória

Em outubro de 1990 um 
grupo de 180 trabalhadores 
moveu ação na Justiça, através 
do Sindicato, contra a empresa 
Oxigênio do Brasil, hoje AIR 
LIQUIDE, pelo não 
cumprimento da 
cláusula 3ª da Con-
venção Coletiva de 
Trabalho, da época. 

A referida cláu-
sula estabelecia as 
antecipações sala-
riais periódicas, re-
ferentes à diferença 
entre o IPC (Índice 
de Preços ao Consu-
midor) ou outro índice legal e 
as  URP’s (Unidades de Refe-
rências de Preços) ou outras an-
tecipações legais dos meses de 

janeiro a junho de 1989, ante-
cipação essa que correspondia 
a 75%, da diferença apurada, a 
ser calculada sobre o salário de 
cada trabalhador, na época. 

Tramitação do processo
Segundo a Dra. Elaine 

D’Ávila Coelho, advogada do 
sindicato, “o Processo foi jul-

gado improcedente na Vara do 
Trabalho, em São Paulo, em 
dezembro de 1991. O Depar-
tamento Jurídico do Sindicato 
recorreu para o TRT (Tribunal 

Regional do Trabalho), 
ainda em São Paulo, em 
janeiro de 1992, onde 
ganhou; a empresa re-
correu ao TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), 
em Brasília, em julho 
de 1997, o Sindicato 
ganhou, a sentença foi 
conclusiva. Em 1998, o 
processo retornou para 
São Paulo, para iniciar 

a execução”.
A partir de então, a empre-

sa usou de todas as artimanhas 
permitidas pela legislação bra-
sileira para protelar a execu-
ção da sentença por discordar 
dos valores a serem pagos e o 
caso se arrastou por 19 anos. 
Do grupo de 180 trabalhado-
res, muitos já se aposentaram, 
alguns morreram, poucos ainda 
estão na ativa.

Vitória da unidade
Depois de 19 anos, o Sindi-

cato e os trabalhadores pude-

ram comemorar 
a vitória. Mauri 
Paulo da Cos-
ta, aposentado 
diz: “minha rea-
ção foi a melhor 
possível, já tinha 
perdido a espe-
rança, agradeço 
ao Sindicato e 
ao Departamento 
Jurídico que se empenhou bas-
tante nessa luta”.

O Juarez Nepomuceno 
Duarte (Carioca) conta que na 
época havia uma forte unidade 
dos trabalhadores que também 
participavam do Sindicato. Ha-
via campeonato de futebol in-
terno na empresa. “Nós éramos 
de fato uma família, estávamos 
sempre juntos, no futebol, no 
Sindicato”.

Para Pipoka, coordenador 
da Secretaria de  Adminis-
tração do Sindicato, a vitória 
representa a unidade dos tra-
balhadores: “Essa vitória é 
importante e reafirma o com-
promisso do Sindicato na de-
fesa histórica dos direitos dos 
trabalhadores”.

Reencontro
Durante esse período de es-

pera, muitos trabalhadores per-
deram o contato e foi impossí-
vel conter a emoção da vitória 
e do reencontro, depois de qua-
se 20 anos. “Cada um sente de 
uma forma e é inexplicável a 
emoção da vitória, a vitória de 
uma luta contra o sistema capi-
talista, contra uma justiça que 
na maioria das vezes é patronal. 
Foi uma grande confraterniza-
ção, os companheiros viram a 
força da sua união, reconhe-
ceram a atuação do Sindicato, 
do seu Departamento Jurídico. 
Nós trabalhadores não temos 
mania de grandeza, somos 
simples, mas queremos justiça, 
queremos respeito aos nossos 
direitos”, conclui Carioca.

Ato na Paulista denuncia tentativa 
de privatização da Petrobras
Dirigentes do Sindicato participam da luta que é do povo brasileiro

Soberania Nacional

O petróleo brasileiro pa-
recia não ser tão importante 
no cenário mundial há pouco 
tempo. Hoje, com as novas 
descobertas e com autossu-
ficiência, o Brasil se tornou 
alvo nos mesmos 
padrões que os 
países do Orien-
te  Médio. O 
excedente ainda 
não é conheci-
do, mas sabe-se 
que pode colo-
car o Brasil em 
competitivida-
de com muitos 
produtores da 
área. A pergunta 
então é simples: 
“É por isso que 
a CPI da Petro-

bras está sendo proposta”?
Ainda é cedo para afirmar 

que a CPI faz parte de uma 
estratégia internacional para 
fragilizar o petróleo brasilei-
ro, mas já passou da hora de 

denunciar as manobras que 
acontecem dentro do nosso 
quintal. Uma direita ranco-
rosa que ainda não se con-
forma em não ter vendido a 
Petrobras está assustada com 

a possibilidade de 
vendermos petróleo 
em grande escala 
para todo o mundo e 
muito em breve.

O Sindicato dos 
Químicos e Plás-
ticos de São Paulo 
está integrado nessa 
luta pela soberania 
da Petrobras. Esteve 
no dia 19 de junho, 
junto com outros sin-
dicatos, em ato or-
ganizado pela CUT 
(Central Única dos 
Trabalhadores) na 
Avenida Paulista, em 
São Paulo, em frente 
à Sede da Petrobras. 
Os diretores têm clareza da 
importância da Petrobras 

para a economia brasileira 
e, portanto, para todos os 
trabalhadores.Diretoria do Sindicato presente em peso no ato contra privatização da Petrobras 

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira

“Essa vitória é 

importante e reafirma o 

compromisso do Sindicato 

na defesa histórica 

dos direitos dos 

trabalhadores”, explica 

Osvaldo Pipoka

Emoção e alegria marcam dia do recebimento da indenização

Eduardo Oliveira

Pipoka: união dos trabalhadores com o Sindicato garantiu vitória contra a Oxigênio

Eduardo Oliveira
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dida pelo trabalhador que 
recebeu a indenização, por 
motivo de preservação de 
imagem chamaremos de 
trabalhador.

A empresa AkzoNobel 
pagou indenização por as-
sédio moral para um traba-
lhador demitido em 2008. O 
caso mobilizou nosso Depar-
tamento Jurídico e de Saúde 
quando o funcionário de 27 
anos de idade apresentou 
sérios problemas de saúde 
causados pela perseguição 
e assédio. Depois de muitas 
tentativas de humilhação, a 
empresa demitiu o funcio-
nário, mesmo sabendo que 
esse tinha estabilidade. Em 

junho de 2009, a em-
presa concordou em 
pagar indenização 
por assédio moral, 
além das verbas res-
cisórias.

O diretor do Sin-
dicato, Ronaldo 
Rodrigues, acompa-
nhou o trabalhador e 
destaca: “A atuação 
do Departamento Ju-
rídico possibilitou o 
acordo no processo 
e o Departamento de 

Assédio moral 

AkzoNobel paga indenização por assédio moral
Empresa mostra vocação autoritária ao perseguir trabalhador por sua atuação na CIPA

Como foi a sua entrada na 
AkzoNobel?
TRABALHADOR: Um 
amigo deixou meu currículo 
no Departamento Pessoal da 
empresa em 2004, fui cha-
mado para fazer os testes e 
passei. Comecei a trabalhar 
em 21 de outubro do mesmo 
ano. No começo achei que 
ia ser uma maravilha, por 
conta dos benefícios que a 
empresa oferece aos fun-
cionários, plano de carreira, 
o código de conduta. Mas 
com o passar do tempo fui 
percebendo que não seria 
essa maravilha toda.

Como era o seu relaciona-
mento em outros trabalhos 
e na AkzoNobel?
TRABALHADOR: Sempre 
fui bem tratado pelos chefes 
e encarregados, o relaciona-

mento com os meus colegas 
de trabalho foi sempre exce-
lente. Mas na AkzoNobel o 
relacionamento com a chefia 
foi complicado. Os chefes na 
AkzoNobel não têm nenhu-
ma preocupação com a saúde 
dos trabalhadores, tratam mal 
os funcionários, não se preo-
cupam nem com as condi-
ções de trabalho. Sem contar 
a discriminação sexual, com 
insinuações injustas, além 
dos fumantes.

Como você se comportava 
no trabalho?
TRABALHADOR: Sou ex-
trovertido e brincalhão, logo 
fiz amizade com todos os 
colegas. Isso causou ciúmes 
da chefia, que nem sempre 
gosta que os funcionários 
sejam amigos, pois elimina 
o clima de competição e ri-

validade entre os trabalha-
dores. Quanto mais os su-
bordinados são desunidos, 
mais fácil fica a dominação 
dos chefes.

Como você atuou profissio-
nalmente?
TRABALHADOR: Apren-
di logo o serviço! Domino 
bem as técnicas tanto para 
fazer tintas látex, quanto tin-
ta a óleo e removedores. Isso 
também foi mais um item na 
lista do chefe: não gostar que 
o funcionário saiba mais do 
que ele.

Você reagiu a esses abusos 
da chefia?
TRABALHADOR: Sim. 
Com um ano e meio de tra-
balho fui eleito pelos cole-
gas para compor a equipe 
da CIPA (Comissão Interna 

de Prevenção de Aci-
dentes). Confiaram em 
mim porque nas con-
versas com os amigos 
eu dizia que queria ser 
eleito para mudar a for-
ma de atuar do cipeiro. 
Não concordava com a 
atuação da CIPA, que 
não contribuía na fisca-
lização das condições 
de trabalho e na pre-
venção de acidentes.

Qual foi a reação da empre-
sa quando você intensificou a 
fiscalização?
TRABALHADOR: No iní-
cio, os chefes tentaram me 
coagir para não fiscalizar as 
condições de trabalho. A par-
tir daí intensificaram as per-
seguições, me colocaram em 
locais de trabalho isolado dos 
demais colegas. Chegaram 
até a aconselhar funcionários 
novos para não conversarem 
comigo.

Você era perigoso assim?
TRABALHADOR:  
Quando entrava funcionário 
novo eu gostava de ensinar 
o trabalho. Certa vez, o chefe 
disse a um funcionário novo 
que não ficasse perto de mim, 
porque eu não era boa com-
panhia. O colega me contou, 
aí fui tirar satisfação e per-
guntei, se por acaso eu tinha 
alguma doença contagiosa ou 
era bicho para que ele pedisse 
ao colega para não conversar 
comigo.  

O que mais faziam para te 
assediar moralmente?
TRABALHADOR: Uma vez 
me mandaram lavar sozinho 
os tanques onde se faziam as 
tintas, eram mais de 50 tan-
ques, normalmente quando 
eram muitos tanques se fazia 
em duas pessoas. Uma lava-
va em cima e a outra, embai-
xo. Quando desci e fui tirar o 
tambor de solvente embaixo, 
machuquei o braço. Fui ao 
ambulatório onde me medica-

ram. Quando voltei, parei de 
lavar os tanques e o chefe me 
chamou atenção. Eu disse que 
estava machucado e, por isso, 
não tinha condição de con-
tinuar o trabalho. Iniciamos 
uma discussão que terminou 
na gerência, o resultado foi a 
minha primeira advertência. 
Ninguém quis saber que eu 
estava machucado.

Como você se sentia com 
essa perseguição?
TRABALHADOR:   
Comecei a ficar estressado. 
Estava isolado e, por isso, 
acabei afastado do trabalho, 
posteriormente fui internado 
numa clínica psiquiátrica. Fi-
quei afastado pouco mais de 
18 meses e recebi alta no final 
de outubro de 2008. No dia 27, 
do mesmo mês, fui demitido. 
Embora eu tenha estabilidade 
por ser cipeiro e por estar em 
tratamento psicológico.

Como foi a espera?
TRABALHADOR: O Sin-
dicato me ajudou, inclusive 
com remédios. Ainda estou 
em tratamento psiquiátrico e 
consegui justiça com o reco-
nhecimento do assédio. No 
julgamento, houve a extensão 
do convênio médico por mais 
6 meses, importante para 
mim que estou em recupera-
ção, além da indenização. O 
Ronaldo Rodrigues (diretor 
do Sindicato) tem me acom-
panhado e o Departamento 
Jurídico foi importante para 
que se fizesse justiça.

Saúde consolidou os diag-
nósticos de assédio moral 
contra o trabalhador. Esse é 
um caso que fica como re-
ferência para nós. Tanto a 
AkzoNobel, quanto qualquer 
outra empresa vai pensar 
muitas vezes antes de asse-
diar o trabalhador. Mexemos 
onde o empresário mais se 
preocupa: no cofre da em-
presa”, comemora o resulta-
do do trabalho Ronaldo.

Entenda melhor o caso 
com a entrevista conce-

TRABALHADOR, 27 anos, filho de migrantes cearenses, nasceu 
em Carapicuíba, município dormitório da Grande São Paulo. 

Em 2004 foi chamado a fazer os testes e foi aprovado para 
trabalhar na empresa AkzoNobel, unidade Raposo Tavares. 

Entrevista

Ronaldo Rodrigues

Eudes Lima

AkzoNobel: nenhuma preocupação com sáude dos trabalhadores

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira
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Dirigente ganha processo contra Weckerle do Brasil
Categoria não se intimida com truculência e patrão vai ter que nos engolir

Repressão

A Weckerle do Brasil, 
num ato de desespero, re-
solveu atacar o Sindicato 
dos Químicos e Plásticos de 
São Paulo. Para tanto, pro-
cessou o dirigente Geraldo 
de Souza Guimarães, numa 
frustrada estratégia contra os 
trabalhadores. A motivação 
da empresa foi que Geral-
do alertava os trabalhadores 

sobre os abusos cometidos, 
conforme denúncias recebi-
das no Sindicato.

O resultado do processo
A justiça se pronunciou 

sobre o caso e, em senten-
ça, afirma ser direito do 
Sindicato e seu dirigente 
atuarem junto aos trabalha-
dores. Quanto à acusação de 
difamação contra o dirigen-

te, tanto o Ministério Públi-
co, quanto o Juiz de Direito 
absolveram o sindicalista 
e, portanto, nossa atividade 
sindical. Geraldo disse que 
“não tinha dúvida alguma 
do resultado na Justiça, 
não posso ser impedido 
de realizar meus trabalhos 
como sindicalista”, expli-
ca o dirigente.

Quebra do mito
O alarde feito de 

que os advogados da 
Weckerle ganham 
tudo comprovada-
mente não procede. 
O trabalhador não 
precisa ter medo de 
exigir na justiça seus 
direitos. Felizmen-
te, na maioria das 
vezes, a justiça tem 
decidido a favor do 
trabalhador, até por-
que nossos direitos 
conquistados com lutas his-
tóricas não estão expostos às 
vontades dos empresários. 

Mexeram em vespeiro 
A intimidação e a perse-

guição aos nossos dirigentes 
e aos trabalhadores não sur-
tem efeito. Ao menos não 
o esperado pela Weckerle. 
Se a empresa quer que o 

Sindicato fique tão longe é 
porque temos motivos para 
ficar ainda mais perto. Enca-
minhamos ao Ministério Pú-
blico do Trabalho as denún-
cias recebidas e aguardamos 
posição. Convidamos os tra-
balhadores à sindicalização 
e aguardamos novas denún-
cias, ainda que anônimas.

Horas-extraordinárias 
– Os valores recebidos 
por horas-extras devem 
contemplar e ser inclusos 
na folha de pagamento. 
Esse valor é importante 
para compor férias, déci-
mo terceiro salário e, in-
clusive, no valor recebido 
na aposentadoria.

Multa de 40% sobre o 
FGTS – Quando há de-
missão, o funcionário tem 
direito de receber a mul-
ta prevista em lei, exceto 
em caso de justa causa. 
Trabalhadores acusam a 
empresa de se apropriar 
desse dinheiro sem qual-
quer cerimônia.

Filiação sindical – É no 
mínimo estranho que não 
exista sindicalizados na 
empresa, quando a mé-
dia de sindicalização é de 
28%. A lei garante esse 
direito. No entanto, a em-
presa dificulta o acesso do 
Sindicato e proíbe a filia-
ção dos trabalhadores.

Denúncias contra Weckerle

Mueller: a culpa é da diretoria
Crise financeira não é desculpa para má administração

Incompetência

A empresa Mueller não 
consegue explicar aos seus 
trabalhadores os motivos de 
tantas incertezas. Desde ou-
tubro, o Sindicato negocia e 
aguarda por alternativas ob-
jetivas e reais. Os trabalha-
dores querem entender como 
uma empresa produtiva e 
com ampla clientela de uma 
hora para outra alega dificul-
dades financeiras.

Pasmem - Chamar um 
padre foi a única solução en-
contrada até o momento pela 
Mueller. Aquilo que para 
os trabalhadores soa apenas 
como desespero foi uma men-
sagem clara: rezem porque 
o Império da Incompetência 
não fará nada!

Diretores incompetentes 
estão levando a empresa à 
falência! Em dezembro, uma 
proposta da diretoria encami-
nhava o afastamento de traba-
lhadores por até cinco meses. 
Mas era tudo falta de plane-
jamento, em dois meses cha-
mou os funcionários de volta. 
Tinha e tem trabalho! 

O diretor do Sindicato dos 
Químicos e Plásticos, Hélio 

Andrade, lembra que: “Es-
tranhamente a Mueller entrou 
em crise antes das outras em-
presas do setor, também é no 
momento em que as outras 
empresas já retomam as con-
tratações que ela (a Mueller) 
quer demitir. Os trabalhadores 

produziram muito e a Muel-
ler, certamente, obteve lucro 
nos últimos anos, destacada-
mente nos dois últimos. Então 
queremos saber: onde está o 
lucro?”, conclui Hélio.

Equívocos - A transfe-
rência da linha da HP para 
Minas Gerais e a perda de 
clientes importantes. Al-
guém entende o que acon-
teceu? É momento de au-
mentar o faturamento e não 
de dispensar clientes! O Sin-
dicato, em sintonia com os 
trabalhadores, propôs que as 
negociações continuem com 

a participação do dono da 
empresa que é o real interes-
sado, além da comissão de 
trabalhadores; os diretores já 
se demonstraram incompe-
tentes para gerir a empresa. 

Só assim teremos clareza 
em novas possibilidades 
e participação efetiva dos 
funcionários na recuperação 
da Mueller e dos postos de 
trabalho!

“Viva o amanhã, 
Avon”. Esse slogan 
precisa ser reformulado 
para ‘Viva o amanhã, 
doente’, pois essa é a 
realidade pela qual de-
zenas de trabalhadores 
se encontram por conta 
do ritmo intenso de tra-

Fiscalização

Avon causa doença ocupacional 
balho. As chamadas doenças 
ocupacionais e também assé-
dio moral fazem parte do dia-
a-dia no chão de fábrica.

Por conta dessa situação, o 
Sindicato denunciou à Covisa 
(Consultoria Técnica em Vigi-
lância Sanitária) da prefeitura, 
que já fez uma primeira visita, 

para iniciar um processo de 
fiscalização à empresa. Os di-
rigentes do Sindicato Lourival 
Batista Pereira, coordenador 
do Departamento de Saúde do 
Trabalhador, e Elisabeth Ma-
ria da Silva (Beth), que é fun-
cionária da empresa, acom-
panharam a visita e deverão 

acompanhar as demais.
Você, trabalhador da 

Avon, denuncie no sindicato 
as irregularidades para que 
sejam devidamente apura-
das. Importante lembrar que 
seu nome será mantido em 
sigilo. Denúncia no e-mail: 
diretoria@quimicosp.org.br 

Trabalhadores em greve com apoio do Sindicato

Eudes Lima

Geraldo Souza Guimarães

Hélio Andrade

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira
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Descadeirados

Hypermarcas descumpre acordo com trabalhadores
Sindicato denuncia empresa na Procuradoria Federal do Trabalho

A greve dos trabalha-
dores ocorrida na empresa 
Hypermarcas (Niasi), em 
março de 2009, tem novos 
desdobramentos. Para vol-
tar ao trabalho, o acordo 
entre Sindicato e empresa 
previa uma série de ga-
rantias aos funcionários. 
No entanto, a empresa não 
cumpriu todo o acordo e, 
por isso, foi denunciada pelo 
Sindicato à Procuradoria Fe-
deral do Trabalho.

A diretora do Sindicato, 
Rosemeire Gomes de Brito, 
informou que: “A greve teve 
como principal motivação a 
retirada de cadeiras da linha 
de produção e o excessivo 
ritmo de trabalho imposto 
aos funcionários. Por conta 
da diminuição de trabalhado-
res, e consequente sobrecarga, 
houve muitos afastamentos 
por doenças relacionadas ao 
trabalho. A Hypermarcas quer 
manter a mesma produtivida-
de com número menor de fun-
cionários e isso se mostra im-
possível”, explica Rosemeire.

As cadeiras voltaram para 

a linha de produção e os dias 
parados durante a greve foram 
pagos. No entanto, plano de 
saúde e vale-alimentação/ces-
ta foram concedidos apenas 
no primeiro mês, quando o 
acordado era por 90 dias. Ou-
tro item importante do acordo 
era a prioridade na recontrata-
ção dos demitidos, a empresa 
não só descumpriu o acordo 
como também discriminou 
os novos trabalhadores, con-
tratando apenas homens com 
idade entre 18 e 25 anos.

Palavra do Jurídico
A advogada do Sindicato, 

Dra. Elaine Coelho, explica 
que: “As homologações das 
rescisões não estão sendo 
feitas porque existem várias 
irregularidades; entre elas: 

não depósito do FGTS, 
descontos indevidos, de-
missão de estáveis, não 
pagamento de verbas da 
convenção coletiva, porta-
dores de doenças do traba-
lho”, conclui a advogada.

A partir do quadro ex-
posto, o Sindicato apre-
sentou ao MP nova denún-
cia e aguarda parecer do 

mesmo. Na denúncia requer: 
fim dos atos de discrimina-
ção; recontratação dos demi-
tidos; adequação do ritmo de 
trabalho e novas contratações; 
melhora no mobiliário e fer-
ramentas de trabalho; conces-
são de pausas para descanso e 
atendimento de necessidades 
fisiológicas; pagamento dos 
direitos trabalhistas; além de 
notificação à DRT para fisca-
lizar o ambiente de trabalho. 

Mobilização

Greve vitoriosa contra GK e Mac Gel
Trabalhadores da GK e Mac Gel fizeram greve de uma semana porque o empresário, dono das duas empresas, 
diga-se de passagem, mau patrão, não cumpre a legislação trabalhista e nem a Convenção Coletiva de Trabalho

Trabalhadores das empre-
sas GK Produtos Térmicos 
Hospitalares e a Mac Gel In-
dústria e Comércio de Cos-
méticos Ltda. fizeram greve 
contra o dono dessas duas em-
presas pelo não cumprimento 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho e desrespeito à Le-
gislação Trabalhista em diver-
sas cláusulas, desde não  re-
colhimento de FGTS e INSS, 
até atraso no pagamento de 
salários, entre outros inúme-
ros absurdos.

Uma das atrocidades pra-
ticadas pelo RH da empresa, 
a mando do mau patrão, é 
obrigar os trabalhadores a as-
sinarem o holerite sem ter re-
cebido o salário ou então paga 
com cheque sem fundo.

Além das irregularidades 
financeiras, há também as 

péssimas condições de traba-
lho, até água falta no prédio, 
uma vez que a empresa teve 
o fornecimento cortado pela 
Sabesp. Por conta dessa situ-
ação, a empresa oferece água 
sem procedência conhecida.

A empresa tinha convênio 
médico, descontava uma par-
cela dos trabalhadores, mas 
não pagava o seguradora de 
saúde. Quando os trabalhado-
res foram procurar atendimen-
to médico, descobriram que 

não tinham mais convênio, só 
que o mau patrão descontava.

No período de greve, a 
direção da empresa contratou 
uma cooperativa de trabalha-
dores, para terceirizar a mão 
de obra. Essa não foi a pri-
meira vez que a empresa usou 
desse artifício para não cum-
prir a Convenção Coletiva e 
nem a legislação trabalhista.

A diretora do Sindicato 
Aparecida Pedro, que acom-
panha a empresa, afirma que: 
“Em 2008, o Sindicato proto-
colou denúncias no Ministério 
Publico do Trabalho, já foi fei-
ta mesa redonda no Ministério 
do Trabalho. A empresa já foi 
autuada por não depositar o 
FGTS, não pagar o INSS e 
por outras irregularidades. Na 
mesa redonda com o Ministé-
rio do Trabalho, o mau patrão 

se comprometeu a resolver os 
problemas da empresa, mas 
ficou só na promessa”.

Novamente em mesa re-
donda no Ministério do Tra-
balho, o patrão assumiu, mais 
uma vez, o compromisso de 
colocar em dia a situação fi-
nanceira e também em melho-
rar as condições de trabalho 

no chão de fábrica. A greve, 
portanto, foi vitoriosa. 

Cida Pedro reafirma a 
disposição do Sindicato em 
se manter junto aos traba-
lhadores e fiscalizar para 
garantir que o patrão cumpra 
o que foi decidido em mesa 
redonda no Ministério do 
Trabalho.

Sindicato alerta com a Sanval
Empresa mantém postura autoritária e amedronta 
trabalhadores com demissões

A empresa Sanval 
(do grupo Hipolabor) 
mantém postura unila-
teral contra os trabalha-
dores e o Sindicato. Na 
véspera do último feria-
do, a empresa dispen-
sou trabalhadores sem 
qualquer discussão com 
Sindicato. O desrespeito 
com as pessoas é tama-
nho que o fato ocorreu 
sem que qualquer traba-
lhador esperasse.

A diretora do Sindi-
cato Elaine Blefari, que 
acompanha os trabalha-
dores na Sanval, disse 
que: “É momento dos 
trabalhadores unirem 
forças, em conjunto com 
o Sindicato e pressionar 
a empresa. A nossa pre-
ocupação, além daqueles 
que foram demitidos, é 
com aqueles que conti-
nuam na empresa e têm 

um futuro incerto, visto 
o desrespeito praticado 
nesse caso”, posiciona a 
dirigente.

O Sindicato procu-
rou a Sanval, mas até o 
momento não encontrou 
boa vontade para sentar à 
mesa e discutir. A posição 
dos trabalhadores é cla-
ra, nenhum deles aceita 
abrir mão dos seus direi-
tos, todos estão ligados à 
possíveis novas medidas 
unilaterais da empresa, 
seja com demissão, seja 
com assédio ou qualquer 
forma de flexibilização. 

Descaso

Elaine Blefari

Aparecida Pedro

Assembleia na Niase

Eduardo Oliveira

Trabalhadores em Greve na GK

Eduardo Oliveira

Rosemeire de Brito

Eudes Lima

Eduardo Oliveira

Eduardo Oliveira
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O governador Serra co-
locou a educação paulista na 
UTI. Nos últimos dias, isso 
está mais evidente entre a 
população. Os resultados no 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) são desas-
trosos, a greve nas univer-
sidades estaduais (Unicamp 
e USP) expõe a truculência 
do governo e, no pior dos 
exemplos, os professores das 
escolas estaduais continuam 
com salários miseráveis.

Resultado do comando 
do PSDB ao longo de muitos 
anos: São Paulo não é mais 
referência na educação nacio-
nal. As exceções confirmam a 
regra, ainda porque temos os 
melhores quadros profissio-
nais, as melhores condições 
sócio-econômicas e, mes-
mo assim, sucumbimos ao 
projeto tucano de destruir 
a educação utilizada pelos fi-
lhos dos trabalhadores.

Ao contrário daquilo que 
se pode imaginar, a escola pú-
blica custa caro sim! Os des-

A educação paulista está doente
Governo tucano piora o desempenho dos alunos e profissionais se manifestam

Opinião -  Por Deusdete José das Virgens - Coordenador da Secretaria de Formação

contos nos impostos não en-
caminhados para o fim que se 
destinam, além da utilização 
incompetente mostram um 

sistema de educação doente. 
O estágio terminal da doen-
ça se reflete entre os traba-
lhadores, o pouco acesso à 
educação formal de qualida-

de aumenta a desigualdade, 
crescente entre milionários e 
miseráveis.

No Estado mais rico do 
Brasil, a falta de política 
educacional condena o filho 
do trabalhador a ter menos 
informação e, portanto, não 
competir em grau de igual-
dade com quem tem acesso a 

uma escola particular. Verdade 
é que a escola privada tem sua 
qualidade contestada recente-
mente, reflexo da precariedade 
da escola pública. Até a escola 

particular paulista é horrível.
O debate sobre o papel 

do Estado (Nação) na for-
mação educacional costu-
ma se condicionar às ques-
tões econômicas, mas a 
comparação simples entre 
as condições de São Paulo 
e dos outros Estados Fede-
rativos não deixa dúvida: 
é incompetência simples e 
pura! Ou algum Estado tem 
mais estrutura e melhores 
condições, mais dinheiro 
em bom português?

A luta por uma escola 
pública de qualidade não é 
tarefa exclusiva dos traba-
lhadores do ensino, é uma 
luta de todos. Por isso, o 
Sindicato dos Químicos e 
Plásticos de São Paulo aler-
ta os trabalhadores e se soli-
dariza com os profissionais 
de educação. No próximo 
ano (2010) tem eleições, 
não vai colar a história de 
sempre, educação é projeto 
prioritário e não pode ter o 
descaso de hoje.

São Paulo não é 
mais referência na 
educação nacional 

A cidade de São Paulo já 
foi conhecida por diversos 
adjetivos, ‘terra da garoa’, 
‘a cidade que mais cresce no 
mundo’, entre outros. 

O crescimento e ocupação 
desordenados fizeram de São 
Paulo uma cidade sem lei, em-
bora haja legislação para tudo, 
porém não são cumpridas.

A CETESB (Companhia 
de Tecnologia de Saneamento 

Contaminação no solo da capital
Empresas do setor químico ainda não priorizam leis ambientais

Meio Ambiente

Ambiental) define área conta-
minada como sendo: “um local 
ou terreno onde se comprova 
poluição ou contaminação cau-
sada pela introdução de quais-
quer substâncias ou resíduos 
que nela tenham sido deposita-
dos, acumulados, armazenados, 
enterrados ou infiltrados de for-
ma planejada, acidental ou até 
mesmo natural”. 

De acordo com relatório 
da CETESB, publicado em 
novembro de 2008, na Capi-
tal existem 781 áreas conta-
minadas, “a grande maioria 
relacionada aos postos de 
combustíveis (657). Outras 
atividades: comercial (32); 
industrial (69); resíduos (21); 
acidentes/desconhecida (2)”.

Segundo o órgão, “a origem 
das áreas contaminadas está re-
lacionada ao desconhecimento 
em épocas passadas, de proce-
dimentos seguros para o ma-
nejo de substâncias perigosas, 
ao desrespeito a esses procedi-

mentos seguros e à ocorrência 
de acidentes ou vazamentos 
durante o desenvolvimento dos 
processos produtivos, de trans-
porte ou de armazenamento de 
matérias primas e produtos” .

Se no passado havia des-
conhecimento sobre procedi-
mentos seguros ao manuseio, 
transporte e depósito desses 
produtos, o que se verifi-
ca em pleno século 21 é um 
desrespeito à legislação que 
trata dessas questões. Segun-
do Lourival Batista Pereira, a 
maioria das empresas em sua 
ambição de lucro não estão 
nem um pouco preocupadas 
com a saúde dos trabalhado-
res, e muito menos com a saú-
de dos moradores do entorno 
e com o meio ambiente.

Fiscalização na Capital
Na cidade de São Paulo a 

fiscalização ambiental está a 
cargo da Secretaria do Ver-
de e do Meio Ambiente que 
criou o GTAC (Grupo Téc-

nico Permanente de Áreas 
Contaminadas), ligado ao 
Departamento de Controle de 
Qualidade Ambiental. 

O GTAC é responsável 
pelo gerenciamento de áreas 
contaminadas no Município 
de São Paulo. Esse trabalho 
envolve principalmente o 
controle ambiental na reutili-
zação de áreas contaminadas 
que apresentam risco à saúde 
humana e ao ambiente.

Atuação do Sindicato
O Sindicato, através da 

Secretaria de Saúde do Traba-
lhador, sob a coordenação do 
dirigente Lourival Batista Pe-
reira, acompanha alguns casos 
específicos de contaminação do 
solo, em Ermelino Matarazzo, 
região Leste, a Ban Química, 
que foi inclusive fechada por 
conta da contaminação ambien-
tal. Todas as empresas que tem 
planta no bairro Jurubatuba, 
em Santo Amaro, dentre elas a 
Avon Cosméticos, Biosintética 

e a Baxter. Na Vila Carioca, re-
gião Sudeste, Shell.

Há ainda duas outras em-
presas que são acompanhadas 
pelo Departamento Nuclemon 
na zona sul, que há anos causou 
danos à saúde de trabalhadores 
e da população do entorno, e 
danos irreparáveis ao meio am-
biente. A denúncia mais recente 
é da contaminação provocada 
pela AkzoNobel, no Km18,5 da 
Rodovia Raposo Tavares, que 
cotaminou o solo e a empresa 
apresentou projeto de descon-
taminação do solo, neste caso 
o Sindicato vai acompanhar o 
processo de descontaminação. 

De acordo com Lourival, 
a entidade vai acompanhar a 
fiscalização e os processos na 
Justiça. “Nossa preocupação 
é em defender emprego com 
qualidade para garantir a inte-
gridade da saúde dos trabalha-
dores e também que o meio 
ambiente não seja poluído”. 
Conclui Lourival.

A Política Nacional do 
Meio Ambiente considera 

bens a proteger:
• a saúde e o bem-estar da 
população;
• a fauna e a flora;
• a qualidade do solo, das 
águas e do ar;
• os interesses de proteção 
à natureza/paisagem;
• a ordenação territorial e 
planejamento regional e 
urbano;
• a segurança e ordem pú-
blica.

Matéria publicada no 
jornal Folha de São Pau-
lo afirma que os bolsistas 
do ProUni (Programa 
de bolsas de estudo do 
Governo Federal) têm 
desempenho acadêmico 
igual ou melhor do que 
os alunos que pagam o 
curso. O programa de in-
centivo ao ensino univer-
sitário beneficia jovens 
que não podem pagar um 
curso em universidades 
particulares. Os resulta-
dos desmistificam a ideia 
de que os alunos carentes 
não têm bom desempe-
nho. Por vezes criticado, 
o ProUni é o melhor ca-
minho para jovens que 
estão em famílias com 
renda per capita (por pes-
soa) inferior a 1,5 salário. 

Educação

Alunos  
com  bolsa 
do ProUni 
superam 
desempenho 
dos demais
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Parada Gay de SP tem 
politização como destaque
Juventude é maioria e mostra que em futuro próximo 
os preconceitos podem diminuir

Diversidade sexual

A ideia de reunir pessoas 
para discutir a diversidade 
sexual teve mais um encon-
tro no dia 14 de junho. A 13ª 
edição do evento, que hoje é 
o segundo mais importante 
na cidade de São Paulo (só 
perdendo para a Fórmula 1), 
movimentou cerca de 3,5 mi-
lhões de pessoas, conforme 
informou a organização do 
evento. 

Além dos militantes de 
orientação LGBT, houve a 
participação de muitos he-
terossexuais que respeitam 
e apóiam a causa. O diretor 
do Sindicato Lourival Batis-
ta Pereira disse que: “Nosso 
Sindicato atua como sindi-
cato cidadão. Nos identifica-
mos com as bandeiras de luta 
da Parada: ‘Não à homofo-
bia, mais cidadania’ e ‘Pela 
universalização de direitos’. 
Temos o importante papel de 
combater no mundo do traba-
lho a homofobia, a discrimi-
nação; essa é a nossa lição de 
casa”, explicou Lourival.

Nesse ano, a participação 
de boates e trios elétricos deu 

espaço à participação de Sin-
dicatos e grupos militantes 
de diversas origens políti-
cas, desde meio ambiente até 
saúde, passando por causas 
raciais, entre outras. O en-
contro lotou as ruas desde a 
Avenida Paulista até a praça 
Roosevelt.

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) esteve pre-
sente com um carro de som e 
seus dirigentes prestigiando o 
evento. O coordenador do co-
letivo LGBT da CUT, Marcos 
Freire, lembrou que: “O mo-
vimento sindical tem a im-
portante missão de contribuir 
na politização da Parada. No 

mundo do traba-
lho ainda há muita 
discriminação. Os sindicatos 
têm o mesmo papel que das 
questões de gênero e de raça, 
por exemplo, de combater a 
discriminação a quem tem 
orientação sexual diferente. 
O coletivo LGBT da CUT 
lançou uma cartilha que es-
clarece os conceitos básicos 
do movimento LGBT”.

Marcada pela alegria dos 
seus participantes, o evento 
a cada ano tem caráter ideo-
lógico mais claro. A defesa 
da união civil entre pessoas 
do mesmo sexo é uma das 
principais bandeiras. Um 

abaixo-assinado pedia que a 
discriminação contra os ho-
mossexuais seja crime previs-
to em lei. O carro de som do 
evento solicitava a assinatura 
das pessoas. A dirigente do 
Sindicato e membro do co-
letivo LGBT da CUT, Célia 
Alves dos Passos, falou sobre 
as tarefas do Sindicato: “Lu-
tamos para que seja incluída 
na Convenção Coletiva a iso-
nomia de direitos para quem 
tem união estável. Por isso, 
vamos realizar dois encon-
tros, em agosto e setembro, 
na Lapa e em Santo Amaro, 
para debater junto com a ca-
tegoria suas reivindicações e 
os problemas enfrentados no 
local de trabalho. É funda-
mental ouvir o trabalhador e 
colocar suas necessidades na 
mesa de negociação”, infor-
mou a dirigente.

O público jovem era 
maioria na Parada. Isso mos-
tra que as próximas gerações 
estão mais tolerantes às dife-
renças e que as possibilidades 

de avanços no respeito e inte-
gração da comunidade LGBT 
está cada vez mais perto. O 
diretor do Sindicato, Rítalo 
Alves Lins, disse como iden-
tifica o movimento: “como 
mais um debate na constru-
ção da democracia. Quando 
se consegue reunir mais de 
três milhões de pessoas, exi-
gindo o direito de expressar 
sua orientação sexual, há a 
consolidação do conceito de 
democracia. Fazemos a dis-
cussão com a nossa categoria 
do respeito à forma que cada 
um constrói suas relações 
pessoais”, concluiu Rítalo.

Num espaço onde esteve 
tanta gente, alguns políticos 
apareceram. A ex-prefeita 
Marta Suplicy foi destaque 
por ter sempre se colocado 
a favor das causas LGBT, 
mesmo quando o tema tinha 
resistência da mídia. A devida 
visibilidade necessária para a 
quebra do preconceito está 
estabelecida, ano que vem 
tem mais.

Tradicionais festas juninas
É São João

Na periferia de São Paulo, 
houve um tempo em que as 
famílias nordestinas e de ou-
tras regiões, mantinham viva 
a tradição de fazer a festa ju-
nina. Nivalda Almeida Perna, 
baiana de Piritiba, conta que 
em sua cidade todos se en-
volviam nos preparativos da 
festa desde maio e em junho, 
durante o dia acontecia a par-
te religiosa da festa e depois 
a festa do povo, com muita 
comida, quadrilha e forró a 
noite toda. “Em São Paulo, 
enquanto meus filhos eram 
pequenos, todos os anos eu fa-
zia a festa com fogueira e tudo 
mais. Meus filhos ficavam es-
perando junho chegar para ter 
a festa. Eu fazia para que eles 
conhecessem a cultura na qual 
eu fui criada, para mim isso 
era muito importante”. 

A paranaense, de Londri-

na, Maria de Lourdes Olim-
pio, conta que o pai era san-
foneiro e no mês de junho ele 
tocava nas festas de casa em 
casa. “Eu tinha 8 anos de ida-
de e já acompanhava meu pai, 
minha mãe e meus irmãos nas 
festas, dançávamos a noite 
toda. A gente voltava com os 
pés sujos de terra vermelha, 
víamos as plantas queimadas 

pela geada. Sinto muita sau-
dade daquele tempo, a gente 
era feliz e não sabia”.

Hoje, o medo da violência 
impede que as famílias mante-
nham a tradição das festas ju-
ninas. É claro que acontecem 
as quermesses nas igrejas e 
instituições, mas ali, segundo 
Maria Aparecida dos Santos, 
Piraputanga, MS, “já não tem 

o mesmo sentido da festa da 
fartura que se faz nas famílias 
no interior”.

Origem das festas ju-
ninas - As festas juninas no 
Brasil têm influência fran-
cesa, espanhola, portuguesa 
e até chinesa. A dança da 
quadrilha, comidas típicas, 
quermesses, as simpatias de 
casamento, as crendices po-
pulares, as músicas, fogos de 
artifício e os balões.

Há duas explicações. A 
primeira a partir das festas 
da colheita que acontecem 
em junho. A segunda tem 
origem em países católicos 
da Europa em festas em ho-
menagem a São João, que 
era chamada de Joanina. 

A festa veio para o Bra-
sil através dos portugueses. 
Vieram juntos elementos da 
cultura lusitana, chinesa, es-

panhola e francesa. Da Fran-
ça, a dança típica dos nobres e 
por aqui influenciou as típicas 
quadrilhas. Da China, vieram 
os fogos de artifício. De Por-
tugal e Espanha a dança de 
fitas e também a devoção aos 
Santos juninos – Santo Antô-
nio, São João e São Pedro.

Esses elementos com o 
passar do tempo foram mis-
turados aos aspectos culturais 
dos brasileiros (indígenas, 
afro-brasileiros e imigrantes 
europeus) e tomaram carac-
terísticas particulares em 
cada região do país.

Fonte: Wikipédia
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