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Dois graves acidentes 
colocam trabalhadores 
em alerta na empresa

A inevitável 
comparação
Lula X FHC

Trabalhador 
tem mão 
amputada

Sindicato lança 
Cartilhas sobre Câncer 
e Suicídio
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EDITORIAL

PACK LIGHT SAÚDE

Uma trabalhadora com paralisia 
permanente nos dedos e outro 
companheiro com esmagamento 
na mão

Sindicato obtém vitórias no 
Setor Farmacêutico durante 
o Governo Lula: os ganhos 
salariais foram de +11,42%. 
Durante o Governo FHC 
o Setor Farmacêutico teve 
perda de -4,32%.

Ministério Público do Trabalho 
dá prazo para melhoria nas 
condições de trabalho e segurança 
da empresa

Material busca orientar 
trabalhadores nestes dois 
problemas de saúde do 
trabalho

1º de Maio da CUT
Sindicato participa ativamente das atividades realizadas pela CUT no 1º de Maio

Trabalhadores 
lotam Assembleia e 

aprovam proposta 
para o Setor 

Farmacêutico

CAMPANHA SALARIAL 
FARMACÊUTICOS 2010 

Douglas Mansur

O 1º de Maio de 2010 
contou com a importante 
participação do presidente 
Lula. Além de prestigiar o 
evento dos trabalhadores, 
ele comemorou junto 
com os companheiros a 
geração de 12 milhões de 
empregos em seu mandato

Dino Santos
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O Brasil tem seguido 
um caminho interessante 
pós-ditadura: a democra-
cia por meio das institui-
ções tem avançado muito. 
Desde a primeira eleição 
direta para presidente da 
República o povo mostra 
a cada dia um melhor pre-
paro e entende mais como 
pode participar. O resulta-
do é o crescimento do país 
e o olhar do mundo para 
ele. Não somos mais vis-
tos como um povo “bárba-
ro”, mas como lideranças 
preparadas para discutir e 
contribuir com questões 
importantes como cons-
trução da paz, meio am-
biente, desenvolvimento 
econômico, avanços da 
ciência, entre outras.

O presidente Lula aca-
ba de ganhar uma men-
ção importante da revista 
“Time”. Nosso presidente 
foi elencado numa lista 

Isso tem impacto claro en-
tre nossos trabalhadores. 
Nosso 1º de Maio tem um 
sabor especial: além dos 
trabalhadores terem a espe-
rança de 2002 transforma-
da em realidade em 2010, 
temos também finalizada a 
Campanha Salarial do Se-
tor Farmacêutico, vitorio-
sa para os companheiros 
que foram decisivos por 
conta das mobilizações re-
alizadas.

Entre as conquistas, 
uma merece destaque: o 
reajuste salarial de 6,8%, 
o que significa 1,5% de 
aumento real. Num mo-
mento de discussão sobre 
o futuro do país, com as 
eleições presidenciais se 
aproximando, o Sindicato 
tem o dever e a obrigação 
de fazer um balanço base-
ado em números. E a com-
paração, inevitável, será 
colocada entre os reajustes 

das 25 personalidades po-
líticas mais importantes e, 
portanto, influentes do Pla-
neta Terra. Em pronuncia-
mento oficial do governo, 
nosso competente presi-
dente prestou contas sobre 
seus oito anos de mandato, 
que estão no fim. Todos 
nos lembramos do quanto 
era importante a geração 
de empregos para o ex-
sindicalista Lula. E nesse 
campo o Brasil bate recor-
de, bate recorde e bate re-
corde! São mais de 12 mi-
lhões já criados até agora 
e a previsão é de mais de 2 
milhões até o fim do ano. 
É promessa de campanha 
cumprida!

Aqui na nossa Casa, o 
Sindicato, temos também 
muito o que comemorar. 
Muitas crises econômi-
cas depois, o Brasil segue 
forte e seguro, por conta 
dos acertos do governo. 

alcançados nos governos 
dos dois últimos presiden-
tes, exclusivamente para 
os trabalhadores do Setor 
Farmacêutico.

No governo do ex-
presidente FHC (Fernan-
do Henrique Cardoso), os 
trabalhadores perderam, 
perderam muito! Den-
tro do Setor Farmacêuti-
co nossos companheiros 
acumularam PERDAS 
SALARIAIS de -4,32% 
(dados de 1996 a 2002), 
ou seja, nossos reajustes 
foram menores que a in-
flação. Quando a análise é 
feita no período do presi-
dente Lula, o resultado é 
muito diferente, acumula-
mos vitórias. Obtivemos 
GANHOS SALARIAIS 
de +11,42% (dados de 
2003 a 2010). Isso é di-
nheiro no bolso do traba-
lhador acima do valor da 
inflação.

A inevitável comparação Lula X FHC
Trabalhador do Setor Farmacêutico perde (-4,32) com FHC e ganha (+11,42%) no Governo Lula

Mais uma vez o Brasil 
prova que a crise econômica 
mundial não deve mais nos 
preocupar. Foi divulgado pelo 
Ministério do Trabalho que a 
criação de empregos formais 
em março bateu recorde: 266 
mil vagas, somando 657 mil 
novos empregos no primeiro 
trimestre do ano.

Os destaques desse índi-

ce são os setores de serviços, 
indústria de transformação e 
construção civil. O nível de 
emprego nas indústrias tem o 
seu melhor resultado de cres-
cimento desde 2004. Foram 
mais de 72 mil vagas só em 
março. Carlos Lupi, ministro 
do Trabalho, acredita que esse 
número continuará crescendo 
nos próximos meses.

Vagas do setor de serviços, 
que geralmente não tinham car-
teira assinada (como emprega-
das domésticas, por exemplo), 
passaram a ter esse benefício. 
Isso prova que a estabilidade 
econômica e o crescimento 
contínuo após a crise mundial 
contribuíram para a confiança 
dos empregadores, que au-
mentaram as contratações.

O Presidente Lula é bas-
tante otimista com mais esse 
recorde de seu governo. Em 
seu pronunciamento do dia 
29 de abril, em comemora-
ção ao Dia do Trabalhador, o 
presidente afirma: “Já se pre-
vê que o país vai gerar mais 
de 2 milhões de empregos 
este ano, o que seria a melhor 
marca da nossa história”.

Governo Lula bate recorde de carteiras assinadas
Brasil aumenta o número de trabalhadores com empregos formais em 2010

EDITORIAL
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Em comemoração ao 
Dia Internacional do Tra-
balhador, a CUT realizou 
uma série de eventos. As 
atividades começaram no 
dia 30 de abril com um 
seminário sindical interna-
cional realizado no auditó-
rio Simon Bolívar, no Me-
morial da América Latina. 
Participaram do seminário 
lideranças dos movimen-
tos sindicais de diversos 
países da América Latina, 
bem como intelectuais que 
atuam junto aos movimen-
tos sociais e sindicais. 

O principal tema trata-
do foi a integração regio-
nal, que, para Victor Baez, 

nimes em afirmar a impor-
tância do Brasil na região, 
especialmente nos últimos 
8 anos, quando a política 
internacional do Governo 
Lula deu maior importân-
cia para a integração re-
gional.

No dia 1º de maio, no 
Memorial, aconteceu a 
grande confraternização 
dos trabalhadores latino-
americanos, com partici-
pação de imigrantes de 
diversos países que vivem 
em São Paulo, e diversas 
atrações, como exposição 
de fotografias, lançamento 
de livros, feira de comidas 
típicas de cada país e shows 

presidente da CSA (Central 
Sindical das Américas), e 
Artur Henrique, presiden-
te da CUT Nacional, só irá 
acontecer de fato quando 
todos os trabalhadores da 
América Latina tiverem 
o mesmo padrão elevado 
de direitos trabalhistas e 
sociais, tais como carteira 
assinada, aposentadoria 
digna e previdência social. 

Neste seminário tam-
bém participaram o padre 
Miguel D’Escoto, ex-mi-
nistro das Relações Ex-
teriores do governo san-
dinista da Nicarágua, e o 
sociólogo brasileiro Emir 
Sader. Todos foram unâ-

com cantores latino-ameri-
canos. Milton Nascimento 
fez um show em home-
nagem a Mercedes Sosa, 
cantora argentina, morta 
em 2009, que dedicou suas 
canções aos trabalhadores 
do campo e da cidade.

Além das atividades 
realizadas no Memorial, 
houve também manifesta-
ções na Zona Sul, no Par-
que das Árvores, próximo 
à estação de trem Grajaú. 
Além das tradicionais 
prestações de serviços 
gratuitos, como emissão 

de carteira de identifica-
ção (RG), corte de cabelo 
e orientação sobre alcoo-
lismo e prevenção à AIDS, 
a CUT levou aos trabalha-
dores shows com Racio-
nais MCs, Frank Aguiar, 
entre outros.

O movimento sindical 
cutista terá ainda mais ati-
vidades em maio, no dia 
18, Dia Nacional de Luta 
pela Redução da Jornada de 
Trabalho sem Redução de 
Salário. Haverá manifesta-
ções em todas as capitais e 
grandes cidades do país.

1º de Maio da CUT
Sindicato participa ativamente das atividades realizadas pela CUT no 1º de Maio

A CUT inovou e no 
1º de Maio de 2010 

realizou um seminário 
para discutir a 

integração dos povos 
latino-americanos

O 1º de Maio de 2010 
contou com a importante 

participação do presidente 
Lula. Além de prestigiar o 
evento dos trabalhadores, 

ele comemorou junto 
com os companheiros a 
geração de  12 milhões 

de empregos em seu 
mandato

Dino Santos

Dino Santos

Dino Santos
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Resultado das 
negociaçÕes

Reajuste de salários e aumento real

PLR – Participação nos lucros ou resultados

Vale-alimentação

Salário normativo

Cesta de medicamentos 

 Reajuste de 6,8% = reposição da inflação (5,3%) + aumento real (1,5%)
(até o teto de R$ 4.950,00) e abono de R$ 500,00

Até 100 funcionários = R$ 880,00 (reajuste de 10%)
Acima de 100 funcionários = R$ 1.200,00 (reajuste de 29%)

Até 100 funcionários = R$ 60,00 (reajuste de 33%)
 Acima de 100 funcionários = R$ 90,00  (reajuste de 100%)

Para as empresas que praticam acima da convenção, reajuste de 5,3%

Piso de R$ 835,00: reajuste de 7,1% = reposição da inflação (5,3%) + aumento real (1,7%)

Reajuste de 5,3% e inclusão das empresas entre 51 e 100 trabalhadores

Trabalhadores lotam Assembleia e aprovam 
proposta para o Setor Farmacêutico

Os trabalhadores do 
Setor Farmacêutico que 
estiveram presentes na úl-
tima Assembleia, realizada 
em 23 de abril, na Sede do 
Sindicato, aprovaram por 
unanimidade as propostas 
de reajustes salariais e be-
nefícios negociadas com o 
Setor Patronal. Animados, 
os companheiros lotaram a 
Assembleia. Eram mais de 
300 trabalhadores dispostos 
a discutir os resultados das 
negociações da Campanha 
Salarial 2010.

Foram intensas rodadas 
de negociações e os traba-
lhadores obtiveram bons 
resultados. Os companhei-
ros, juntos às atividades 
propostas pelo Sindicato, 
tiveram participação de-
cisiva no resultado das 
negociações. Na primeira 
rodada a proposta era infe-
rior à inflação. Depois de 
muita mobilização, os pa-
trões cederam, pois perce-
beram a força da categoria 
organizada.

Mobilização da categoria arranca reajuste salarial acima da inflação

Além da recomposição 
da inflação, foi possível 
garantir aumento real nos 
salários, ou seja, o reajuste 
ficou acima da inflação. O 
percentual de reajuste foi 
fechado em 6,8%. O Piso 
da categoria ficou em R$ 
835,00, reajuste de 7,1%. 
A PLR foi para R$ 880,00, 
em empresas com até 100 
funcionários, e R$ 1.200,00 
para empresas com mais 
de 100 funcionários. Foi 
dado um abono no valor 
de R$ 500,00.

Eduardo Oliveira

Companheiros votam a favor da negociação da Campanha Salarial Assinatura do Acordo Coletivo na Fetquim/CUT no dia 30 de abril

Mesa de negociação

Eduardo OliveiraDouglas Mansur
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CAMPANHA SALARIAL FARMACÊUTICOS 2010 

Reajustes no primeiro 
trimestre de 2010 – Um 
levantamento realizado pela 
nossa assessoria econômica 
identificou que os reajustes 
no primeiro trimestre de 
2010 variam entre 0,5% e 
1% de aumento real. Isso 
mostra que os trabalhado-
res estão conseguindo repor 
as perdas com a inflação e 
ter algum ganho. No nosso 
caso, o aumento real foi de 
1,5%, ou seja, tivemos uma 
vitória mais expressiva que 
a maioria das outras catego-

rias. Outro dado importan-
te é que, no Governo Lula, 
tivemos ganho de 11,42%, 
enquanto a perda no Gover-
no FHC foi de -4,32.

Congressos da Fet-
quim e CNQ – O outro pon-
to de pauta da Assembleia 

era a eleição das delegações 
para os Congressos da Fe-
tquim/CUT (Federação dos 
Trabalhadores do Ramo 
Químico da CUT do Estado 
de São Paulo) e da CNQ/
CUT (Confederação Na-
cional do Ramo Químico). 
Participaram desta votação 
os trabalhadores de todos os 
segmentos que compõem a 
base do Sindicato. Os Con-
gressos acontecem: Fetquim 
em 27 e 28 de maio e CNQ 
em 28, 29, 30 de junho e 1º 
de julho.
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Os especialistas em 
saúde do trabalhador 
têm avançado muito 
na avaliação dos atuais 
problemas. No Sindi-

cato há uma história de 
luta e diagnóstico vitoriosa, 
com a colaboração de exce-
lentes médicos e com a luta 
dos dirigentes comprometi-
dos. Estudos mais recentes 
dão conta  de que CÂNCER 
e SUICÍDIO podem ser cau-
sados no trabalho – o Câncer 
através de substâncias can-
cerígenas, principalmente, e 

o Suicídio por meio do Assé-
dio Moral.

No dia 28 de abril, na 
Sede do Sindicato, uma ati-
vidade foi realizada para in-
formar a categoria e divulgar 
o estudo realizado. Foram 
lançadas na ocasião as carti-
lhas CÂNCER NO TRABA-
LHO e SUICÍDIO NO TRA-
BALHO. Para o dirigente 
Lourival Batista Pereira, que 
é coordenador da Secretaria 
de Meio Ambiente e Saúde, 
“é um avanço importante in-
formar o trabalhador sobre 

novas causas de doenças no 
trabalho. Melhor informado 
é possível uma prevenção”.

As cartilhas podem ser 
adquiridas no Sindicato. A 
autoria da Cartilha sobre 
o Câncer no Trabalho é de 
Margarida Barreto (médica) e 
Aguinaldo Vaz (engenheiro); 
e a Cartilha sobre o Suicídio 
no Trabalho é de autoria de 
Margarida Barreto (médica) 
e Nilson Berenchtein Netto 
(psicólogo). Mais informa-
ções pelo telefone 3209.3811, 
ramal 216 ou 217.

Sindicato lança Cartilhas sobre Câncer e Suicídio
Material busca orientar trabalhadores nestes dois problemas de saúde do trabalho

Grande parte dos traba-
lhadores encontra problemas 
quando a questão é o B31 
e B91. São situações dife-
rentes, mas quando não se 
conhece exatamente o signi-
ficado, o trabalhador corre o 
risco de ser lesado.

B31 é o auxílio-doença 
previdenciário. Esse auxílio 
não tem relação com o traba-
lho, é considerado quando a 
pessoa tem uma doença cau-
sada por outros fatores, que 
não o serviço em si.

Já o B91 é o auxílio-doen-
ça por acidente do trabalho. 

Se a doença foi adquirida 
em consequência do traba-
lho, um acidente dentro do 
ambiente de serviço, indo ou 
voltando da empresa, nesse 
caso, o benefício é o B91.

Quando é identificado o 
B91, o trabalhador tem esta-
bilidade de um ano após a alta 
do INSS, e a empresa deve 
depositar o FGTS – Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço. Quando o benefício 
é o B31, o trabalhador corre 
o risco de ser demitido qua-
renta e cinco dias após o seu 
retorno à empresa. 

Entenda a diferença entre Acidente de 
Trabalho e Doença de Trabalho

Muitos trabalhadores re-
clamam que alguns médicos 
das próprias empresas se 
recusam a preencher a CAT 
(Comunicação do Acidente 
de Trabalho), fazendo com 
que o benefício seja encara-
do como o B31. 

Atenção! Se a empresa se 
recusar a preencher o docu-
mento, o Sindicato, o médico 
do trabalhador ou até mesmo o 
próprio funcionário pode pre-
enchê-la. O importante é iden-
tificar o tipo de acidente, pois 
o trabalhador tem que ter o seu 
direito reconhecido e aplicado. 

Eduardo Oliveira

No dia 22 de abril, o mi-
nistro Paulo Vannuchi, da 
Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos, participou 
de um debate com entidades 
e movimentos de direitos 
humanos no Estado de São 
Paulo, no Instituto Sedes Sa-
pientiae, na capital. Em sua 
fala, o ministro apresentou o 
PNDH-3 (3º Plano Nacional 
de Direitos Humanos), mas 
antes fez um breve histórico 
dos direitos humanos. 

A questão dos direitos hu-
manos faz parte da história 
da humanidade. Pode-se per-
ceber desde a Antiguidade 
nos códigos, como Hamura-
bi, por exemplo, a necessida-
de da defesa do mais fraco, 
do injustiçado. “A constru-

ção histórica dos direitos 
humanos está o tempo todo 
em evolução; por exemplo, 
a questão do meio ambiente 
não aparece na Declaração 
de 1948, pois o tema prati-
camente não existia e hoje é 
uma questão importantíssima 
para os direitos humanos”, 
destacou o ministro.

Os 30 artigos da Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 destacam 
os direitos de liberdades ci-
vis e políticas; considerados 
os direitos de primeira gera-
ção. Após 1966, passa-se a 
falar em direitos de igualda-
de social, direitos econômi-
cos e culturais; esses são os 
chamados direitos de segun-
da geração.

Segundo o ministro Paulo 
Vannuchi, as críticas que são 
feitas ao PNDH-3 carregam 
o argumento de que o plano 
dá opinião sobre muitos as-
suntos, por discutir licença 
ambiental, jornada de traba-
lho, entre outras questões. 
“Nenhuma pessoa que tenha 
estudado minimamente os 
direitos humanos pode ser 
contra essas questões. Pode-
se ter outras divergências em 
relação ao plano, mas não 
nessa questão”, afirmou o 
ministro.

O PNDH-3, que é o plano 
mais avançado que existe e 
foi elaborado com a partici-
pação de milhares de pessoas 
da sociedade civil organiza-
das em grupos e entidades de 

direitos humanos espalhados 
pelo Brasil. Para o ministro, 
a crítica exacerbada ao pla-
no, especialmente pela mídia 
comercial e pelos políticos 
do DEM, se dá porque “no 
fundo eles reconhecem que o 
plano é muito bom e na ver-

dade não querem colocar em 
prática”, conclui o ministro.

Conheça o PNDH-3, 
acesse:

Direitos Humanos: um passo à frente
Ao lançar o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, o governo brasileiro dá uma demonstração do que é de fato Direitos Humanos

www.presidencia.gov.br/estrutura_
presidencia/sedh/

Eduardo Oliveira

Ministro Paulo Vannuchi presente na homenagem ao desaparecido político 
Virgílio Gomes da Silva, na Sede do Sindicato

Nilson Berenchtein, Lourival Batista Pereira e dra. Margarida Barreto

Entre os dias 12 e 16 de abril aconteceu o III Congresso de Saúde 
e Trabalho em Havana, Cuba. Os dirigentes do Sindicato dos Químicos 
Lourival Batista Pereira, Edson Passoni e a médica Margarida Barreto 
participaram, no dia 15, da mesa redonda sobre Violência no Trabalho, 
junto com Terezinha Martins dos Santos Souza e Lídia Guevara.

Diretores do Sindicato dos Químicos 
participam de Congresso em Cuba

SINDICATO EM CUBA

Lourival Pereira (dirigente do Sindicato), Lídia Guevara (jurista cubana),
Edson Passoni (dirigente do Sindicato) e Margarida Barreto (médica do trabalho)
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No começo do ano, os tra-
balhadores da Avon encontra-
ram problemas no esquema 
de compensação que se refe-
riam ao período de carnaval. 
A empresa propôs datas que 
coincidiam com folgas ou fi-
nais de semana. O Sindicato 

foi contra, pois dessa forma 
os trabalhadores ficariam lon-
gos períodos sem folga aos 
finais de semana. Depois de 
reuniões e pressão em cima da 
empresa, a mesma apresentou 
novas datas e a comissão de 
trabalhadores aceitou.

Sindicato envia pauta de reivindicações à Avon

No ano passado os tra-
balhadores da empresa re-
ceberam a PLR no valor de 
R$ 1.600,00. Já neste ano, 
com a retomada da produ-
ção, o Sindicato, junto aos 
trabalhadores da Comissão 
de PLR, conseguiu mais uma 
grande conquista. A PLR su-
biu para R$ 2.000,00 mais 
40% do salário normativo!

Há muitos anos o setor 
plástico não conseguia avan-
çar na PLR. Com toda certe-

za, é uma das maiores do se-
tor, e isso graças ao trabalho 
dos sindicalizados junto ao 
Sindicato.

Mas as ações do Sindica-
to não pararam por aí. Mes-
mo depois dessa conquista, 
no dia 15 de abril, dirigentes 
do Sindicato enviaram uma 
pauta de reivindicações à 
empresa. O documento exi-
ge que a Sansuy agende uma 
reunião para tratar dos se-
guintes pontos:

Trabalhadores da Sansuy têm uma das melhores 
PLRs do setor: R$ 2.000,00
Mesmo com grandes conquistas, não se pode parar de lutar

Trabalhador, fique atento e 
mantenha-se informado so-
bre o assunto. Acompanhe o 
Sindiluta, o site e outras pu-
blicações do Sindicato. 

> Horários de Turnos

> Convênio Médico

> Equiparação Salarial

Más condições de tra-
balho, doença de funcioná-
rios, contaminação do solo 
e problemas judiciais mar-
cam a história da Nuclemon 
Minero-Química, empresa 
do programa nuclear brasi-
leiro desativada em 1992. 
E, desde a década de 1980, 
o Sindicato dos Químicos 
acompanhou a luta dos tra-
balhadores por melhores 
condições de trabalho e  
hoje luta por acompanha-
mento médico aos ex-fun-
cionários, que adoeceram 
por causa da falta de prote-
ção e informação.

A Nuclemon foi fundada 
na década de 1970 e produ-
zia monazita, um desengra-
xante e desengordurante, 
para outras empresas. O pro-
duto era obtido a partir da 
areia monazítica e tem como 
dejeto urânio e tório, duas 
substâncias altamente radio-
ativas. Os funcionários que 
trabalhavam nessa indústria 
usavam roupas normais e 
não eram informados do ris-
co que corriam ao trabalhar 
sem proteção.

As condições de trabalho 
da empresa eram péssimas; 
os trabalhadores ficavam ex-
postos a poeira, calor extre-
mo e radioatividade. Muitos 
deles passaram a apresentar 
problemas pulmonares e 
auditivos e, a longo prazo, 
casos de câncer. A situação 
só começou a melhorar na 
década de 1980, quando 
o Sindicato dos Químicos 
solicitou ao Centro de Re-
ferência do Trabalhador de 
Santo Amaro para que veri-
ficasse a indústria.

Após o seu fechamen-
to, a Nuclemon foi obrigada 
pelo Ministério do Trabalho 
a fornecer plano de saúde aos 
seus ex-funcionários, o que 
só aconteceu em 2005. O pro-
blema é que o plano oferecido 
pela empresa tem cobertura 
apenas no Rio de Janeiro e em 
Minas Gerais. Mesmo com 
decreto da Justiça, até hoje a 
indústria não mudou de pla-
no médico. O Sindicato dos 
Químicos continuará acom-
panhando atentamente todas 
as mudanças neste caso, com 
esperança de breve solução.

Nuclemon tem que pagar plano de 
saúde para os seus ex-funcionários
Justiça e Sindicato dos Químicos acompanham 
o caso da empresa fechada em 1992

Os dirigentes do Sindica-
to dos Químicos de São Pau-
lo protocolaram na Baxter 
uma pauta de reivindicações. 
O motivo dos pedidos são 
irregularidades que ocorrem 
na empresa e foram denun-
ciadas aos dirigentes. Não é 
a primeira pauta que se pro-
tocola, mas a empresa pre-
cisa da constante presença 
do Sindicato para atender às 
necessidades dos trabalhado-
res. Por conta da dificuldade 
em se negociar com a empre-
sa, os dirigentes tiveram uma 
conversa com trabalhado-
res na porta da fábrica para 
orientá-los e discutir medidas 
de segurança no trabalho.

Acidentes gravíssimos e 
Assédio Moral

A empresa está com dois 
problemas muito sérios que 
precisam de soluções imedia-
tas. O primeiro foi a ocorrên-

cia de dois acidentes gravís-
simos e o outro é o assédio 
moral que ocorre constante-
mente na empresa. Os dois 
problemas têm ligação direta 
já que por conta do assédio e 
da pressão, o trabalhador fica 
mais exposto a acidentes.

Acidentes 
Uma trabalhadora teve 

paralisia permanente em 
alguns dedos e, por isso, 
terá seus movimentos 
comprometidos. Em ou-
tro acidente de trabalho, 
um companheiro sofreu 

esmagamento na mão. É 
importante lembrar que os 
acidentes não ocorrem sem 
que a empresa saiba do ris-
co. A exposição a um ritmo 
acelerado e a pressão psi-
cológica por mais produção 
são as principais causas.

Assédio Moral 
As denúncias 

que o Sindicato 
recebeu dão conta  
deque a Chefia uti-
liza  pressão psico-
lógica durante todo 
o expediente. Quan-
do uma máquina 
para por qualquer 
motivo, sempre há 
cobrança para que 
o trabalho conti-
nue,  inclusive em 
caso de acidentes, 
conforme informa-
ção. Há tratamento 
desrespeitoso com 
utilização de pa-

lavrões aos subordinados. 
Além da obrigatoriedade de  
se fazer hora extra, momen-
to em que, de tão esgotado, o 
trabalhador fica mais sujeito 
a acidentes, há a persegui-
ção aos trabalhadores que  a 
questionam.

Dois graves acidentes colocam trabalhadores em alerta na Baxter
Uma trabalhadora com paralisia permanente nos dedos e outro trabalhador com esmagamento na mão

 A proposta aceita propu-
nha que a compensação fos-
se de 2X1, ou seja, os dias de 
folga seriam compensados 
por um domingo ou feriado. 
A comissão aceitou e o Sin-
dicato observou que, apesar 
de as horas extraordinárias 
preverem 110%, a proposta 
foi razoável. O Sindicato, 
junto aos trabalhadores, con-
seguiu essa vitória, mas já 
enviou uma pauta de reivin-
dicações para a empresa com 
outros pontos que precisam 
ser resolvidos.

Eduardo Oliveira
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Almapal S/A. ................................................................... 19/05/2010
Colauto Adesivos e Massas Ltda. .................................... 31/05/2010
Estaleiros Fishing e Representações Comerciais Ltda. ...... 26/05/2010
Factoplast Ind. Com. Plásticos Ltda. ................................ 16/05/2010
Glenmark Farmacêutica Ltda. .......................................... 03/05/2010
H. H. Lima ....................................................................... 21/05/2010
Imake Ind. Com. de Produtos Plásticos Ltda. .. ................. 31/05/2010
Mack-Ross Ind. Com. de Embalagens Plásticas Ltda. ....... 14/05/2010
Patola Eletroplásticos Ind. Com. Ltda.  ............................. 17/05/2010
Pissardi Comercial Service Ltda.  ...................................... 21/05/2010
Plastifer Ind. Com. de Plásticos Ltda.  .............................. 18/05/2010
Plastnece Indústria e Comércio Ltda. ............................... 05/05/2010
Schlemmer do Brasil Ltda. ............................................... 05/05/2010

EMPRESA  DATA DA ELEIÇÃO

CALENDÁRIO DE ELEIÇÕES DA CIPA

Quase dois meses depois 
do acidente que amputou a 
mão de um operário da em-
presa Pack Light, foi assina-
do, no Ministério Público do 
Trabalho, um termo de ajuste 
de conduta. Nele a empresa 
está obrigada a cumprir uma 
série de regras em relação à 
segurança do trabalho.

O inquérito foi assinado 
no dia 6 de abril e a empresa 
tem o prazo máximo de 195 
dias para se ajustar a todas 
as demandas. Entre elas, a 
Pack Light deve promover 

Trabalhador da Pack Light tem mão amputada
Ministério Público do Trabalho dá prazo para melhoria nas condições de trabalho e 
segurança da empresa

a eleição da CIPA (Comis-
são Interna de Prevenção 
de Acidentes), melhorar as 
condições sanitárias para os 
operários, fornecer equipa-
mentos de segurança indi-
viduais e treinar os traba-
lhadores.

A principal medida que 
a empresa será obrigada a 
realizar é um inventário de 
todas as máquinas e criar um 
cronograma para adequá-las 
às normas de segurança. 

A guilhotina que causou 
o acidente ainda era utiliza-

da sem nenhuma medida de 
segurança e treinamento dos 
trabalhadores. O Ministério 
Público do Trabalho, junto 
com o Sindicato dos Quími-
cos, interditou a máquina que 
provocou o acidente.

O operário que sofreu o 
acidente fez um implante da 
mão e está afastado da em-
presa. O Sindicato acompa-
nhará as mudanças e, se elas 
não acontecerem, irá nova-
mente denunciar a empre-
sa ao Ministério Público do 
Trabalho.

No final de 2009, a em-
presa Bristol demitiu uma 
trabalhadora mesmo sabendo 
que ela estava doente e em 
tratamento médico. O De-
partamento Jurídico do Sin-
dicato entrou com uma recla-
mação trabalhista na Vara do 
Trabalho de São Paulo.

A trabalhadora adoeceu 
porque era tratada de forma 
desrespeitosa e sofreu assé-
dio moral. O impacto dessa 

atitude em sua vida foi tão 
grande que o perito do INSS 
concedeu o benefício auxí-
lio-doença por acidente do 
trabalho, o B91.

No dia 4 de abril, a ação 
foi julgada. O juiz determi-
nou a reintegração da traba-
lhadora e o restabelecimento 
do convênio médico. A Bris-
tol já foi citada pelo Oficial de 
Justiça e a trabalhadora deve 
ser reintegrada em breve.

Sindicato ganha ação contra Bristol 
e trabalhadora é reintegrada
Empresa foi acusada de assédio moral e demissão injusta

No dia 25 de março deste 
ano, o Sindicato conquistou 
uma grande vitória. O Depar-
tamento Jurídico do Sindica-
to moveu uma ação contra a 
Nasha e a trabalhadora saiu 
vitoriosa. O juiz decidiu que 
ela será reintegrada, o que 
deverá ocorrer nos próximos 
dias.

A ação defendia uma 
trabalhadora que por prati-
camente dezesseis anos tra-
balhou na empresa Nasha. 
Durante esse período, teve 
inúmeros afastamentos por 

LER/DORT e foi demitida 
logo que recebeu sua última 
alta médica. 

Nos anos em que a tra-
balhadora esteve na Nasha, 
exerceu funções que a deixa-
ram com inúmeras sequelas. 
E no momento em que foi 
demitida, além do tratamento 
médico, estava também com 
estabilidade provisória. 

Fique atento aos seus di-
reitos. Sempre que surgir em 
dúvidas, procure o Departa-
mento Jurídico do Sindicato 
para esclarecê-las.

Sindicato ganha ação contra a Nasha
Trabalhadora demitida injustamente consegue 
reintegração

A implantação da Co-
missão de Fábrica na Sche-
ring foi um passo impor-
tantíssimo para a mudança 
nas relações trabalhistas na 
empresa. Hoje os trabalha-
dores têm voz, todas as suas 
reivindicações são colocadas 
em pauta e negociadas. Para 
que isso acontecesse, houve 
muito trabalho e empenho do 
Sindicato, buscando o apoio 

do Sindiquímica de Belford 
Roxo e das comissões de fá-
brica já existentes em outras 
unidades. 

Sabemos que o trabalho 
não para aí. Também é pre-
ciso se adequar ao estatuto 
que diz que “áreas funcionais 
com no mínimo cinquenta a 
duzentos empregados traba-
lhando no mesmo regime de 
horário elegerão um repre-

Sindicato propõe ampliação da 
Comissão de Fábrica na Bayer Schering

sentante efetivo e um suplen-
te”. Neste caso, a Schering 
precisa de pelo menos dois 
suplentes, já que uma pessoa 
é pouco para atender todos 
os trabalhadores em todos os 
turnos. 

A implantação da Comis-
são de Fábrica é uma, dentre 
várias, conquistas. O Sindi-
cato, sempre esteve e estará 
ao lado do trabalhador.

.quimicosp.org.br
Visite nossa página, co-

nheça a história do Sindica-
to e do movimento sindical. 
Conheça os serviços que sua 
entidade de classe oferece 
aos associados e familiares. 
Na página do Sindicato, você 
tem acesso às mais variadas 
páginas sobre saúde, legis-
lação, banco de empregos, 
universidades, etc.

Saúde .................................
Jurídico ...............................
Formação ...........................
Administrativo .....................
Organização de base .........
Cultura ................................
Gênero ................................
Geral ...................................
Comunicação ......................

sec.saude@quimicosp.org.br 
sec.juridico@quimicosp.org.br
sec.formacao@quimicosp.org.br
sec.administracao@quimicosp.org.br
sec.organizacaobase@quimicosp.org.br
sec.cultura@quimicosp.org.br 
sec.genero@quimicosp.org.br
sec.geral.diretoria@quimicosp.org.br
sec.comunicacao@quimicosp.org.br

SECRETARIAS E-mails

Fale Conosco

No site www.vidadesign.com.br/
sinpsi/gabriel-sinpsi/, você pode tirar 
todas as suas dúvidas a respeito da 
doação e ainda ver o endereço do he-
mocentro mais próximo de você. Não 
perca tempo, faça já o seu cadastro.

Atitude que faz a 
diferença
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Veja as opções de lazer que o 
Sindicato oferece aos sócios!

1

2

3

Vem Aí
o 1º ConCurso de PoesiA 

do sindiCAto dos
QuímiCos

Para mais informações, 
acompanhe os próximos

 sindiluta ou acesse nosso 
site: www.quimicosp.org.br

Após três anos de pes-
quisa, Carolina Rodrigues, 
que não viveu os “Anos de 
Chumbo”, construiu um es-
petáculo que emociona aque-
les que viveram o período da 
ditadura militar brasileira.

A peça retrata a vida de 
Clara, que viveu em Londres 
e retorna ao Brasil com ape-
nas uma referência familiar: 
uma carta deixada pela avó 
que dizia onde ela poderia 
achar seu pai. Quando isso 
acontece, no lugar de encon-
trar um pai, se depara com um 
passado repleto de mentiras. 

Com cenas fortes, o espe-
táculo emociona e mostra a 
organização dos estudantes e 
da ida para a clandestinidade 
em que muitos foram obri-
gados a viver. Retrata a vida 
de uma classe que se juntou 
para lutar pela vida e sua hu-
manização.

No final, ao saber a sua ver-
dadeira história, Clara levanta 
uma questão abordada pelo 
3º Plano Nacional de Direitos 
Humanos: o “direito à verda-
de”. Muitas famílias foram 
destruídas naquele tempo e 
precisam da verdade para que 

consigam se reerguer. Quase 
no final do espetáculo, a perso-
nagem pergunta sobre o corpo 
de sua mãe e ressalta a impor-
tância de ter direito ao luto e à 
verdade.

A peça é o resultado do 
trabalho de Carolina Rodri-
gues (elenco, dramaturgia e 
direção de produção), Helio 
Cicero (elenco e direção), 
Alexandre Piccini (elenco) 
e mais dezoito profissionais. 
Pela quantidade de aplausos 
e de pessoas que se levan-
taram para aplaudir, nota-se 
que fizeram muito bem.

Filha da Anistia
Espetáculo levanta questão sobre paradeiro de 
corpos dos desaparecidos na ditadura

TEATRO

3ª COPA
SINDIQUIM DE

FUTEBOL SOCIETY

Começa no dia 23 de 
maio, domingo, a partir 
das 9 horas, a 3ª Copa 
Sindiquim de Futebol, 
nas quadras da Playball 
Pompeia – Rua Nicholas 
Boer, 66 (no final do Via-
duto Pompeia, esquina 
com a Avenida Marquês 
de São Vicente). 

A primeira fase terá 22 
times, que se enfrentarão 

Confira data e local da primeira
fase do campeonato

em partidas mata-mata: 
quem perder deixa a com-
petição. Os 11 times clas-
sificados formarão dois 
grupos, A e B, que joga-
rão a segunda fase do tor-
neio em junho. As datas e 
os jogos da segunda fase 
serão divulgados no próxi-
mo Sindiluta e no site do 
Sindicato dos Químicos 
(www.quimicosp.org.br).

 1. COSMED (NIASI) X ALCOLLOR 
 2. FROSINI X VITADERM
 3. CIRYUS X ALMEIDA PRADO
 4. GLOPALPACK X DECORBEL
 5. ABARET X AVON
 6. MECAPLASTIC X OPUS
 7. LOGOPLAST X ALLPAC
 8. PLANO X PLASTNESS
 9. POLIRAMA X CROMASTER
10. P.E.TUBOS X INJECTRA
11. OTTO X SINTERQUÍMICA

Confira os jogos da primeira fase:

Aconteceu no dia 23 de 
abril, no auditório do Sindicato 
dos Químicos, o 2º Encontro 
dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras LGBT da CUT de 
São Paulo. No evento foram 
discutidos avanços, como a 
publicação de uma cartilha 
que esclarece dúvidas sobre 
o movimento LGBT, e desa-
fios, como criar coletivos nos 
sindicatos filiados à CUT e di-
vulgar a lei 10.948/01, sobre as 
penalidades aplicadas à prática 
de discriminação. Também foi 
eleito o novo Coletivo, do qual 
o Sindicato dos Químicos faz 
parte com as dirigentes Célia 
Passos e Alessandra Cruz.

Entre os dias 27 e 30 de 
abril, foi realizado em Brasí-
lia o 1º Seminário Nacional 

de Gestores e Trabalhadores/
Trabalhadoras no Combate à 
Homofobia, com o lançamen-
to da campanha “Sou Traves-
ti. Tenho direito de ser quem 
sou” pelo ministro da Saúde 
José Gomes Temporão. Junto 
à campanha, foi lançado um 
programa na área da saúde 
para o atendimento do seg-

mento LGBT. Esse encontro 
teve a participação das repre-
sentantes do Sindicato dos 
Químicos e de diversas enti-
dades do país que abordam 
temas relacionados à questão 
LGBT. Foi marcada também 
a 1ª Marcha Nacional Contra 
Homofobia, em Brasília, para 
o dia 19 de maio.

Sindicato dos Químicos e CUT
juntos no combate à homofobia
Eventos marcam a luta pelos direitos e contra o preconceito

Dino Santos


