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Trabalhador tem direito de se 
recusar a trabalhar em ambiente 
perigoso

SEGURANÇA NO TRABALHO

EDITORIAL

Recusa ao perigo

O movimento dos 
trabalhadores pela 
Redução da Jornada

Trabalhadores da Cosmed/Niasi dão exemplo de luta

Assembleia decide por estado de GREVE
A demissão de um companheiro 
cipeiro na Cosmed/Niasi 
instaurou uma importante 
mobilização dos trabalhadores 
nos últimos dias. A disposição dos 
companheiros é tamanha, que já 
houve paralisação e a proposta de 
GREVE é considerada por todos 
os trabalhadores e apoiada pelos 
dirigentes sindicais. 

PROmOTORAS LEGAIS POPULARES

GRUPO mERCK

CUT realiza formatura da 
primeira turma do curso

Desempenho econômico 
do Setor Químico

Novo ponto eletrônico 
traz polêmicas
Ministério do Trabalho dá prazo de 
um mês para que empresas se adequem

Dirigentes negociam com a 
Organon/MSD para evitar 
o fechamento da empresa
A farmacêutica Merck anunciou 
o fechamento de 16 unidades em 
todo o mundo

Eduardo Oliveira

Dino Santos

Departamento Jurídico 
do Sindicato ganhou 
dois processos

Trabalhadores foram demitidos por 
doenças causadas no emprego

Vem aí a Campanha 

Salarial do Setor Químico. 

Mobilize os companheiros 

para discutir a pauta dos 

trabalhadores para 2010.
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ExPEDIENTE

A indústria 
q u í m i c a 
brasileira, 
que fatu-
rou US$ 

103 bilhões em 2009, pas-
sou a ocupar a 8ª posição no 
ranking mundial do setor. 
Essa conquista é decorrên-
cia de maiores investimentos 
nesse importante segmento 
industrial, em resposta ao 
crescimento do consumo in-
terno. Essa posição coloca o 
Brasil entre as maiores po-
tências mundiais em um setor 
estratégico para o desenvolvi-
mento econômico e social. 

Os resultados acumula-
dos em 2010 seguem uma 

trajetória de recuperação e 
crescimento da produção. 
Entre janeiro e maio de 2010, 
sobre iguais meses do ano de 
2009, o volume de produção 
do segmento de produtos 
químicos para uso industrial 
cresceu 13,1%, e na compa-
ração sobre igual período an-
terior, as variações também 
são positivas: 11,8%.

 Os dados por segmento 
para os cinco primeiros me-
ses do ano seguem apresen-
tado bons resultados: defen-
sivos agrícolas, crescimento 
de 49,1%, tintas e vernizes, 
32,4%, material plástico, 
25,1%, artefatos plásticos, 
23,1%, produtos químicos 

inorgânicos, 28,4%, farma-
cêutico, 13,7%, petroquími-
cos básicos, 13,9%, resinas, 
16,2%, químicos diversos 
15,3% e perfumaria e cos-
méticos, 3%.  

O setor de transformados 
plásticos recebeu um refor-
ço importante do BNDES: 
acabou de ser aprovado um 
programa de incentivo à in-
dústria de transformados 
plásticos no valor de R$ 700 
milhões e prazo de vigência 
até 2012. Os recursos devem 
ser destinados a ações liga-
das à produção, inovação, 
reciclagem, consolidação e 
internacionalização de em-
presas do setor. O programa 

Desempenho econômico do Setor Químico
abrangerá todos os portes de 
empresas do setor, mas como 
se trata de recursos públicos 
é muito importante que os in-
vestimentos realizados gerem 
novos postos de trabalho. 

O bom desempenho do 
setor químico é consequência 
de uma recuperação generali-
zada da economia. A indústria 
de transformação já cresceu 
neste ano mais de 17%, o se-
tor de bens de consumo durá-
veis, como eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e automó-
veis, cresceu 24%.

Na próxima edição trata-
remos dos principais resulta-
dos das grandes empresas de 
nosso setor.

Há uma movimentação 
muito importante aconte-
cendo entre os trabalhadores 
brasileiros pela Redução da 
Jornada de Trabalho para 40 
horas, sem a redução de sa-
lários, além da conquista dos 
sábados livres. Essa discus-
são não tem como parâmetro 
apenas o descanso dos traba-
lhadores, mas também o au-
mento da produtividade.

Sabemos que motivados 
e com o devido descanso se-
manal os trabalhadores pro-
duzem mais e se acidentam 
menos. E isso já seria o sufi-

ciente para que implantásse-
mos a Redução da Jornada o 
mais breve possível. O nosso 
Sindicato é pioneiro nessa 
conquista e, mesmo antes 
da Constituição de 1988, re-
duziu a Jornada de 48 para 
44 horas em 1985. Mais re-
centemente conquistamos a 
redução da Jornada do Setor 
Farmacêutico para 40 horas.

A CUT está encarregada 
de levar essa discussão para 
a sociedade brasileira e tem 
mobilizado muitos compa-
nheiros de todas as categorias. 
Cientes disso, os trabalhado-

res começam a se organizar 
e, inclusive, greves e parali-
sações acontecem. Entre as 
reivindicações dos trabalha-
dores, a questão da Redução 
da Jornada e a conquista dos 
sábados livres é unânime em 
todas as categorias.

A Campanha Salarial do 
Setor Químico começa a ser 
planejada e, embora a pauta 
não esteja definida, a ques-
tão da Redução da Jornada 
estará como uma das princi-
pais metas. Com um grande 
número de contratações no 
Setor e aquecimento econô-

mico, a Jornada de 40 ho-
ras não será apenas questão 
de justiça, mas também de 
bom senso entre os patrões. 
Pensamos que com mais 
trabalhadores empregados o 
número de consumidores é 
maior e isso valoriza tanto o 
trabalho quanto o consumo.

Nossa posição é clara pela 
Redução da Jornada. Só assim 
os trabalhadores poderão ter 
maior tempo para o lazer, para 
o descanso, para o estudo ou 
outra atividade que queira rea-
lizar. Por isso, a luta pela Redu-
ção da Jornada é permanente.

O movimento dos trabalhadores 
pela Redução da Jornada

EDITORIAL

CAmPANHA SALARIAL
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A maior causa de aciden-
tes de trabalho nas fábricas 
é a falta de dispositivos de 
segurança e de manutenção 
nas máquinas que os traba-
lhadores operam. O que todo 
trabalhador precisa saber 
é que, caso ele ache que há 
algum risco de acidente, se-
gundo a convenção coletiva 
de trabalho, ele tem direito 
de recusa ao trabalho por 
risco grave ou iminente.  

Quando o trabalhador 
entender que sua vida ou 
integridade física está em 
risco, pela falta de medidas 
adequadas de proteção, ele 
tem o direito de parar o seu 
trabalho e deve imediata-
mente comunicar o fato ao 
encarregado de sua seção e 
também à CIPA e à Seguran-
ça Industrial. 

A CIPA e o serviço espe-
cializado em segurança da 
empresa devem inspecionar 
o local da denúncia e tomar 
as medidas necessárias para 
eliminar o perigo. É impor-
tante também que o traba-
lhador comunique esse pro-
blema ao Sindicato, para que 
ele possa acompanhar o caso 
junto à empresa e exija que 
ela tome atitudes corretas 
em relação à segurança do 
trabalhador. 

As empresas devem 
proporcionar condições e 
garantias para que os traba-
lhadores e seus  represen-
tantes façam a checagem 
periódica dos itens previs-
tos na convenção. E não se 
esqueça que trabalhar em 
condições adequadas é um 
direito seu!

No mês de julho a em-
presa farmacêutica Merck 
Sharp & Dohme anunciou o 
fechamento de 16 unidades e 
de mais oito centros de pes-
quisa e desenvolvimento em 
todo o mundo. Aqui no Bra-
sil, a unidade que fechará as 
portas, deixando muitos tra-

balhadores sem fonte de ren-
da, será a Organon.

Esses fechamentos irão 
acontecer devido a um pla-
no de reestruturação, que in-
cluiu a fusão entre a Merck e 
a Schering-Plough feita em 
novembro de 2009. Além da 
unidade aqui do Brasil, tam-

A farmacêutica Merck anunciou o fechamento de 16 unidades

Recusa ao perigo
Trabalhador tem direito de se recusar 
a trabalhar em ambiente perigoso

A demissão de um compa-
nheiro cipeiro na Cosmed/Nia-
si instaurou uma importante 
mobilização dos trabalhadores 
nos últimos dias. A disposição 
dos companheiros é tamanha, 
que já houve paralisação e a 
proposta de GREVE é conside-
rada por todos os trabalhadores 
e apoiada pelos dirigentes. 

Diante da força dos traba-
lhadores, a empresa resolveu 
negociar e pediu prazo de 15 
dias. Os dirigentes fazem, 
como costumeiramente, gran-
de esforço para que os direitos 
dos trabalhadores sejam res-
guardados e que a truculência 
demonstrada pela empresa ter-
mine. Caso não exista acordo, 
a GREVE será a solução.

As maiores reclamações 
são as condições de trabalho, 
o assédio moral constante, o 
confronto com a liberdade sin-
dical por conta da demissão de 
cipeiro e a Redução da Jorna-
da de Trabalho. A reunião de 

negociação ocorrerá no dia 16 
de agosto. Até lá a mobiliza-
ção fica cada dia mais intensa.

A empresa não conse-
guiu entender que a mobi-
lização dos trabalhadores é 
consequên cia da má gestão 
aplicada na empresa. Sob 
muita pressão, assédio moral, 
trabalho demasiado, os com-
panheiros reagiram e, com 
apoio do Sindicato, estão or-
ganizados para enfrentar qual-
quer tipo de abuso.

Por que esperar para fazer 
a GREVE?

Alguns companheiros 
propuseram fazer a GRE-
VE quando o companheiro 
cipeiro foi demitido. É bom 
explicar que o Sindicato tem 
a responsabilidade de iniciar 
uma GREVE só depois de 
negociar com a empresa e 
entregar um aviso. Essa é a 
forma legal e protege os tra-
balhadores contra demissões 
injustas e o Sindicato de 

Trabalhadores da Cosmed/Niasi dão exemplo de luta

Assembleia decide por estado de GREVE

bém irão fechar as portas das 
fábricas no México, Portugal, 
Itália, Cingapura, Argentina e 
EUA; assim a rede mundial 
da Merck diminui de 91 para 
77 unidades.

Isaac Gomes, dirigen-
te do Sindicato, conversou 
com a diretoria da fábrica 
sobre o caso e obteve uma 
resposta positiva. A empresa 
se comprometeu em respei-
tar todos os direitos traba-
lhistas e assumiu também o 
compromisso de não fechar 
a fábrica no período de três 
anos; assim, os trabalhado-
res terão tempo para procu-
rar outro emprego.

O Sindicato está acompa-
nhando todo o processo que 
acontece na Organon e está à 
disposição dos trabalhadores.

Rádio Brasil Atual
tem nova frequência

98,9 
FM

multas. Já devidamente avi-
sada, a empresa precisa se 
posicionar. Caso as reivindi-
cações não sejam atendidas, 
os trabalhadores podem de-
cidir pela GREVE.

Acidente
São incontáveis os aci-

dentes que acontecem no in-
terior da fábrica, justamen-
te por conta do excesso de 
trabalho, pressão e assédio 
moral das chefias por pro-

dução. Um acidente mais 
grave aconteceu no dia 2 de 
agosto, quando uma traba-
lhadora perdeu três dedos. 
Não existe treinamento e 
orientação de como traba-
lhar nas máquinas. O Sindi-
cato já está acompanhando 
a companheira que sofreu 
acidente e dará a assistência 
necessária, bem como deve 
acionar a empresa para que 
assuma toda a responsabili-
dade diante do caso.

A g o r a 
no mês 
de agos-
to com-
pletaram 
65 anos 
as explo-

sões das bombas atômicas 
em Hiroshima e Nagasaki, 
nos dias 6 e 9, respectiva-
mente. E para homenagear 
as vítimas dos ataques, a 
Associação Paulista de Me-

dicina organizou uma Ceri-
mônia em Memória das Ví-
timas das Bombas Atômicas 
de 1945.

O dirigente Lourival Ba-
tista Pereira, coordenador 
da Secretaria de Saúde do 
Sindicato, participou da ati-
vidade, que marcou também 
o início da exposição sobre 
a bomba atômica. A mostra 
fica na Pinacoteca da APM 
até o dia 31 deste mês.

Explosões das bombas atômicas de 
Hiroshima e Nagasaki completam 65 anos
Associação Paulista de Medicina homenageia as 
vítimas dos ataques

Eduardo Oliveira Eduardo Oliveira

Dirigentes negociam com a Organon/MSD 
para evitar o fechamento da empresa
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O Departamento Jurídico 
do Sindicato entrou com 
uma ação contra a empresa 
Procosa Produtos de Bele-
za Ltda para indenizar uma 
trabalhadora com pensão 
vitalícia por danos morais 
e materiais em decorrência 
de seu afastamento da em-
presa, em julho de 1996, 
em razão de um acidente de 
trabalho.

A trabalhadora teve di-
reito ao auxílio-doença por 
acidente de trabalho e seu 
contrato com a empresa ter-
minou em setembro de 2001. 
O processo contra a Procosa 
foi aberto em 2007. É im-
portante que os trabalhado-
res saibam que, se o motivo 
de afastamento do trabalho 
se deu por uma doença oca-
sionada pelo trabalho, ele 

Está em cartaz no Teatro 
do Centro Cultural São Paulo 
até o dia 15 de agosto a peça 
“Determinadas pessoas – Wei-
gel”. Trata-se de um monólogo 
interpretado pela atriz Esther 
Góes que conta a vida e a obra 
de Heléne Weigel, atriz, mili-
tante política na Alemanha dos 
anos 20 e esposa do dramatur-
go Bertold Brecht. 

A peça, escrita por Ariel 
Broghi e Esther Góes, foi 
indicada pela Revista Bravo 
como um dos melhores es-
petáculos de 2008. Ela narra 
a trajetória de Heléne desde 
sua juventude, quando passa 
a atuar no Teatro Proletário 
de Erwin Piscator e no Par-
tido Comunista Alemão. Foi 
nessa época que ela conheceu 
Bertold Brecht, seu compa-
nheiro o resto da vida.

Com a chegada de Adolf 
Hitler ao poder, o casal se 

exila nos Estados Unidos. 
Em 1948, com o fim da Se-
gunda Guerra, eles voltam 
à Europa e fundam, 
em 1949, o Berliner 
Ensemble, uma im-
portante companhia 
que fazia teatro crí-
tico, trazendo para 
os palcos a visão da-
queles considerados 

Segundo uma 
decisão do Minis-
tério do Trabalho e 
Emprego, (MTE), 
com a Portaria 
1.510, a partir do 
dia 26 de agosto todas as em-
presas com mais de 10 tra-
balhadores deverão adotar o 
novo Registrador Eletrônico 
de Ponto (REP). Com ele, 
cada vez que o trabalhador 
bater o ponto, o equipamento 
emitirá um comprovante com 
o horário de entrada/saída. 

Uma vantagem do REP é 
que ele não poderá ser modi-
ficado e nem permitirá o blo-

queio do ponto 
(como muitas 
empresas fazem 
quando os traba-
lhadores saem 
mais tarde que o 

seu horário). O equipamento 
tem uma entrada USB, que 
o fiscal do trabalho utilizará 
para puxar os dados com um 
pen drive. 

O Sindicato dos Quími-
cos é a favor do novo ponto 
eletrônico para acabar com 
as fraudes, que prejudicam 
os trabalhadores, desde que 
as resoluções da CUT sejam 
seguidas.

tem o prazo de 20 anos para 
processar a empresa. 

O outro caso foi contra a 
empresa Novartis, que teve 
decisão favorável ao ex-tra-
balhador que se dedicou por 
mais de 10 anos à empresa e 
foi demitido doente, logo após 
receber a alta do INSS. O pro-
cesso pedia a nulidade da de-
missão, restabelecimento do 
convênio médico, pagamento 

de pensão vitalícia, além de 
reparação pelos danos morais 
e materiais sofridos.  

A ação foi recentemente 
julgada e o juiz reconheceu 
a existência de nexo causal 
entre o trabalho executado 
pelo empregado e a doença 
que o vitimou, determinan-
do a indenização do período 
referente aos 12 meses, com 
direito a férias, décimo ter-

Novo ponto eletrônico traz polêmicas
Ministério do Trabalho dá prazo de um mês para que empresas se adequem

A Direção Nacional da CUT, 
reunida em São Paulo no dia 28 
de julho de 2010, reconhece que 
a Portaria 1.510 tem como prin-
cípio o controle da jornada de 
trabalho e a inibição das fraudes.

Reconhece que a Portaria 
1.510 aprimora o atual sistema 
de controle de jornada de tra-
balho que é falho, sem controle 
dos trabalhadores e frequente-

mente sujeito a fraudes por par-
te das empresas.

A CUT pretende fortalecer o 
direito às negociações sobre jor-
nada de trabalho e acordos co-
letivos celebrados sobre o tema 
que avancem na ampliação de 
direitos, bem como contemplar 
os setores que já conquistaram 
melhores condições de controle 
sobre a jornada de trabalho.

Resolução da CUT sobre o 
Ponto Eletrônico

Decide:

Solicitar audiência com Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go e Casa Civil, para que além 
das questões constantes na 
Portaria 1.510 seja garantido o 
respeito aos acordos coletivos 
existentes, sendo os mesmos 
valorizados como processos de 
aperfeiçoamento da democra-
cia nas relações de trabalho, 
em especial nas empresas em 
que existe organização por lo-
cal de trabalho.

TEATRO ENGAJADO

Peça conta a vida de importante militante 
alemã dos anos 20

excluídos, pensando num 
mundo mais igualitário e 
sem submissões.

DeterminaDas pessoas – Weigel
sextas e sábados (21h) - Domingos (20h)
até 15 de agosto de 2010
Sala Jardel Filho – Centro Cultural São Paulo
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso
Preço: R$ 20,00 (estudantes e pessoas com 
mais de 60 anos pagam meia-entrada)
Tel.: 3397.4002

ceiro e FGTS, além de multa 
por dano moral e pagamento 
de pensão mensal vitalícia.   

Esta situação é rotineira 
nos plantões do Departa-
mento Jurídico e deve ser re-
batida por meio de ações in-
denizatórias como estas, que 
servirão para impedir que 
outros funcionários sejam 
simplesmente “jogados fora” 
quando estiverem doentes!

Departamento Jurídico do Sindicato ganhou dois processos para trabalhadores
Trabalhadores são demitidos por doenças causadas no emprego

Na sexta-feira, dia 6 de 
agosto, a Secretaria Estadual 
da Mulher Trabalhadora da 
CUT-SP organizou um ato 
para entregar os certificados 
para as mulheres que partici-
param do curso de Promotoras 
Legais Populares.

O curso se refere ao proje-
to ao qual a Central Sindical 
aderiu em novembro de 2009. 
O objetivo é a capacitação das 
mulheres para que essas pos-
sam reivindicar seus direitos e 
os de sua comunidade através 
de mecanismos jurídicos. Há 
16 anos o curso de Promotoras 
Legais Populares forma mu-
lheres, fortalecendo cada vez 
mais a classe. Hoje, as PLPs 
no Estado de São Paulo já pas-
sam de 5 mil. 

O curso dado pela CUT 
durou cinco meses e abordou 
temas como democracia, cida-
dania, organização, direito da 
mulher, saúde e combate à vio-
lência contra a mulher. Forma-

ram-se cerca de 50 mulheres, 
dentre elas as dirigentes do Sin-
dicato Célia Passos, Alessandra 
Rodrigues, Rosemeire Gomes 
de Brito e Jaqueline Souza. 

Para Aparecida Pedro, 
representante da Secretaria 
de Gênero do Sindicato, que 
compôs a mesa da atividade, 
“a CUT assumiu um papel 
importantíssimo trazendo esse 
curso para as mulheres do mo-
vimento sindical. O que nos 
foi passado nesse curso será 
multiplicado em todo o Estado 
e logo em todo o país”. 

Além de comemorar a for-
mação das mulheres, a ativida-
de celebrou também os quatro 
anos da Lei Maria da Penha. 
Segundo um relatório publica-
do agora em agosto pela Secre-
taria Especial de Políticas para 
as Mulheres, as ligações denun-
ciando violências contra a mu-
lher aumentaram, o que corres-
ponde à maior conscientização 
dos meios de proteção da Lei.

CUT realiza a formatura de 
promotoras legais populares

Divulgação


