
Ação do Ministério Público do 
Trabalho denunciava assédio moral 
na empresa
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Com muito entusias-
mo, trabalhadores do Se-
tor Farmacêutico apro-
vam por unanimidade a 
pauta de reivindicações. 
Os companheiros dis-
cutiram as necessidades 
dos trabalhadores e têm 
clareza que não querem 
só dinheiro, querem ga-
rantia de emprego, férias 
pagas em dobro, aumento 
da PLR.
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FALTA DE TREINAMENTO

NA JUSTIÇA

Acidente mutila 
trabalhador na Pack Light

Justiça do Trabalho 
impõe multa de
R$ 1.000,00 por dia 
contra a DBK do Brasil

Leia a última edição da Revista do 
Brasil, agora também nas bancas

Companheiros aprovam em assembleia a pauta 
de reivindicações do Setor Farmacêutico
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MOBILIZAÇÃO

Sindicato conversa com 
trabalhadores na porta 
da Marjan/Droxter
Dirigentes debatem pauta de 
reivindicações protocolada na empresa

Grave acidente mutila mão de 
companheiro

8 a 18 de março de 2010

Dia Internacional da Mulher
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AtividAde CulturAl
7 de Março, Domingo, 10 às 15h
na Sede do Sindicato
Rua Tamandaré, 348 - Liberdade

Haverá transporte nas subsedes

Carnaval no Clube de Campo em Arujá

Atenção ouvintes do Jornal Brasil Atual, seu 
noticiário de todas as manhãs, das 7 às 8 ho-
ras, a partir de janeiro está em nova frequência, 
97,3 FM. A mudança aconteceu para melhorar 
a qualidade do áudio que chega ao seu rádio 
e ampliar o alcance especialmente na Região 
Leste da Capital e Grande São Paulo.

Jornal Brasil Atual
tem nova frequência
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Eduardo Oliveira

Formaquim 2010
começa em abril
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ExpEDIENTE

Entre os dias 8 e 18 de mar-
ço, acontece a 3ª Marcha Mun-
dial das Mulheres (MMM). 
Aqui no Brasil, a abertura será 
em Campinas e passa por Vali-
nhos, Vinhedo, Jundiaí, Várzea, 
Cajamar, Jordanésia, Perus, 
Osasco e no último dia, o ato 
de fechamento será na Capital 
Paulista.

Os temas tratados esse ano 
são: 1 – Bens Comuns e Servi-
ços Públicos, que se refere aos 
bens básicos para uma vida 

saudável, tais como comida, 
água, moradia, educação e 
saúde; 2 – Paz e Desmilitari-
zação, a intenção desse item 
é evidenciar as consequências 
das guerras na vida das mulhe-
res; 3 – Autonomia Econômi-
ca, que trata basicamente do 
reconhecimento das mulheres 
no mundo do trabalho; 4 – 
Violência Contra as Mulheres.

O 3º item, que é de respon-
sabilidade da CUT, leva seis 
propostas estruturadas pela 

Central: Redução da Jornada 
de Trabalho; Igualdade no Tra-
balho (nas condições de salário 
e trabalho); Luta por Creches; 
Valorização do Salário Míni-
mo; Garantia de Direitos a To-
das Mulheres Trabalhadoras e 
Compartilhamento do Trabalho 
Doméstico e de Cuidados entre 
Homens, Mulheres e Estado.

 A primeira MMM aconte-
ceu em 2000 e contou com a 
participação de mais de cinco 
mil grupos de 159 países, para 

esse ano a estimativa é de três 
mil pessoas só no Brasil. Em 
todas as paradas para dormir, as 
companheiras ficarão alojadas 
em ginásios e tendas coletivas.  

O ato de fechamento será 
a partir das 17 horas, na Praça 
Charles Müller, no Pacaembu. 
Quem não participar da mar-
cha durante os dez dias, pode 
se juntar às mulheres que re-
cepcionarão as marchantes. A 
proposta é sair do MASP em 
caminhada até o Pacaembu. 

Em 8 de março de 2010, 
celebraremos os 100 anos 
da declaração do Dia Inter-
nacional das Mulheres, cuja 
origem está ligada à história 
de lutas e militância das mu-
lheres socialistas.

No ano de 1908, as mu-
lheres socialistas dos Estados 
Unidos passaram a organizar 
um Dia das Mulheres dedica-
do à luta pelo direito ao voto. 
Essas mulheres eram parte 
do movimento sindical e so-
cialista e foram protagonis-
tas de amplos movimentos 
grevistas por direitos traba-
lhistas.

Em 1910, na II Conferên-
cia Internacional das Mulhe-
res Socialistas, em Copenha-
gue, Dinamarca, Clara Zetkin 
propõe que, a exemplo das 

irmãs americanas, começas-
se a ser celebrado o Dia In-
ternacional das Mulheres.

Nos anos seguintes, as co-
memorações se espalharam 
pela Europa, mas ainda sem 
data fixa e única para todos 
os países, apesar de sempre 
fazerem referência ao direito 
ao voto feminino como parte 
da luta pela emancipação das 
mulheres.

Já em 8 de março de 1917 
(23 de fevereiro no calendário 
ortodoxo), um grupo de operá-
rias russas iniciou uma greve 
geral contra a fome, a guerra 
e o czarismo, construindo um 
processo de lutas que deu iní-
cio à revolução de fevereiro. 
A iniciativa partiu das traba-
lhadoras das indústrias têxteis 
– as mais oprimidas e explo-

radas, que se lançaram às ruas 
de Petrogrado mobilizando 
cerca de 90 mil pessoas.

Quatro anos depois, em 
1921, o dia 8 de março foi 

proposto como o Dia Inter-
nacional das Mulheres, para 
lembrar e homenagear a ini-
ciativa das mulheres russas.

Fonte: www.sof.org.br

100 anos do 8 de Março

Marcha Mundial das Mulheres
A atividade terá a participação de cerca de três mil companheiras

Em comemoração ao dia 
das mulheres, a Secretaria de 
Gênero do Sindicato preparou 
atividades culturais para o dia 7 
de março. Com horário marcado 
para as 11 horas, a atividade co-
meça com um almoço, seguido 
pela apresentação da peça “Meu 
Abajur de Injeção” e termina com 
um debate feito em cima dos te-
mas abordados na peça.

O espetáculo que contém 
texto e a interpretação de Lu-
ciana Carnieli, conta a história 
pessoal e artística de Cacilda 
Becker. Participe e traga suas 
companheiras de fábrica, vale a 
pena comemorar um dia como 
esse!

Sindicato prepara atividade em 
comemoração ao Dia da Mulher
Homenagem conta com um dia repleto de atividades culturais

Rua Tamandaré, 348
Liberdade
7 de Março • 10 horas

DIA DAS MULHERES

EDITORIAL

O inferno astral do go-
vernador de São Paulo, José 
Serra (PSDB), parece só es-
tar começando. Primeiro, o 
governador do Distrito Fede-
ral, José Roberto Arruda, foi 
preso após várias denúncias 
e um vídeo que o incrimina-
va. Cabe a justiça julgar, mas 
depois da prisão, Arruda saiu 
do DEM e deixou Serra sem 
um vice para disputar a Presi-
dência da República. E ainda 
dizem que arruda dá sorte.

Para piorar e muito a sua 
situação, o governador Ser-

ra – amigo, tutor, padrinho 
político e criador de Gilberto 
Kassab (DEM) – recebeu a 
notícia da cassação do prefei-
to paulistano. Alguns dizem 
que o Kassab é para Serra o 
que foi o Celso Pita para Pau-
lo Maluf. Cassado, Kassab 
disse que seu caso era apenas 
cabível de explicação técnica. 
E como fica a explicação para 
o povo que votou?

O fato é que os inúmeros 
problemas da cidade de São 
Paulo, somados à cassação de 
Kassab, atingem diretamente 

às pretensões políticas de Ser-
ra. Não dá para separar Serra 
de Kassab. Quem votou para 
prefeito e elegeu Serra deixou 
Kassab no comando. E mais 
recentemente, quando Kassab 
foi eleito, Serra foi seu prin-
cipal aliado. Algo que Kassab 
faz questão de declarar em to-
das as entrevistas na televisão.

A conclusão é simples, 
Kassab é Serra na cidade de 
São Paulo. E os dois deixa-
ram a cidade abandonada. O 
lixo está nas vistas de todos. 
Recentemente, o prefeito foi 

obrigado a cortar contratos 
com empresas que não lim-
pavam locais por onde a água 
devia escoar, mas precisou a 
enchente matar muita gente 
para algo ser feito. O abando-
no continua com a segurança 
pública: transporte caro, ruim 
e insuficiente. O povo já assi-
milou essa relação entre Kas-
sab e Serra, DEM e PSDB. 
E ainda que o prefeito con-
siga se esquivar da cassação, 
comprometeu claramente as 
pretensões de Serra para pre-
sidente.

Kassab é cassado, retoma o mandato
e deixa Serra em saia justa
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A crise não afetou a in-
dústria farmacêutica, en-
quanto todos os setores 
econômicos apresentaram 
queda da produção no ano 
de 2009, a indústria farma-
cêutica foi o único setor que 
cresceu de forma expressi-
va. Em termos de produção 
industrial, ela encerrou o ano 
com crescimento de 7,9% 
para o Brasil e 8,4% para o 
estado de São Paulo. 

Encerramos o ano de 2009 
com a geração de mais de mil 
postos de trabalho no estado 
de São Paulo. A taxa de cres-
cimento da indústria farma-
cêutica anual no Brasil é uma 
das maiores do mundo, perde 
apenas para a China, Índia, 
Rússia e Turquia. Seguindo 
a mesma tendência, o setor 
de medicamentos genéricos 
cresceu em unidades 19% e, 
em valores de vendas 24% no 
ano de 2009.  

Resultados em 2009
Empresas como a Novar-

tis apresentaram excelentes 
resultados, o grupo de capi-
tal alemão cresceu 7% nas 
vendas líquidas e 11% nas 
margens de lucro.  A Euro-
farma, empresa de capital 
nacional, registrou em 2009 

um crescimento de 22%. A 
Sanofi-Aventis, após a com-
pra da empresa Medley (de 
capital nacional), se colocou  
na liderança dos mercados 
do Brasil e México. Cresceu 
em 2009 cerca de 10%, en-
quanto que o grupo mundial 
apresentou desempenho um 
pouco menor, 3,8%. Trata-se 
do maior grupo farmacêuti-
co  brasileiro com 11,2% de 
participação de mercado.  
Outra empresa que também 
vem se destacando em in-
vestimentos em pesquisa e 
desenvolvimento de novos 
medicamentos é a Baxter. 

Durante o ano de 2009 
ocorreram grandes opera-
ções de fusões na indústria 
farmacêutica, fortalecendo 
ainda mais os grandes gru-
pos que atuam no mercado.  

Estima-se que os gastos 
por pessoa com medicamen-
tos cresçam 43% entre 2007 
e 2011.   Já os investimen-
tos da indústria farmacêuti-
ca no Brasil devem superar 
R$ 3 bilhões em 2010.

Levantamento divulgado 
recentemente pelo PROCON 
de São Paulo mostrou que a 
variação nos preços de medi-
camentos semelhantes pode 
chegar a 1.415%.

VaRiação peRcentual 2009/2009
 
Vendas     8,6%

Exportação de produtos farmacêuticos 12,2%

Exportações para o Mercosul  6,2%

Análise Econômica do 
Setor Farmacêutico

Os trabalhadores do Setor 
Farmacêutico compareceram 
à Sede do Sindicato na noite 
de 26 de fevereiro, para dis-
cutir a pauta de reivindica-
ções da Campanha Salarial 
2010. Os companheiros par-
ticiparam com entusiasmo 
da assembleia e mostraram 
grande disposição para lutar 
por mais conquistas para o 
Setor Farmacêutico. 

Aprovada por unanimi-
dade, a pauta avança nas 
questões econômicas: “que-
remos melhores salários, até 
porque o setor tem alcançado 
excelentes resultados econô-
micos e os trabalhadores são 
os principais responsáveis”, 
explicou o coordenador de 

Pauta do Setor Farmacêutico é aprovada por unanimidade
ASSEMBLEIA DE CAMpANHA SALARIAL 2010

Administração do Sindicato, 
Osvaldo Bezerra (Pipoka). 

No dia 3 de março, o 
Sindicato entregará a pauta 
aprovada pelos trabalhadores 
aos patrões. A entrega será 
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em conjunto com os sindi-
catos do ABC, Unificados 
de Campinas, Osasco e Vi-
nhedo, todos integrantes da 
Fetquim/CUT que organiza 
a Campanha Salarial 2010.

Reajuste de 10% em todos os salários
A inflação acumulada será de cerca de 5%, 

além disso queremos o aumento real de mais 
5%, totalizando 10% de reajuste para todos os 
trabalhadores.

Piso Salarial de R$ 1.158,00
(aplicado linearmente)  - 29%
Queremos o reajuste de 29% no Piso 

Salarial. Assim, a categoria teria seus salários 
recuperados frente aos reajustes do Salário 
Mínimo.

PLR – 2 Pisos (sem diferenciação)
 =  R$ 2.316,00
Participação nos Lucros e Resultados de  

R$ 2.316,00 no mínimo. Independentemente 
do número de trabalhadores, queremos 2 
Pisos Salariais. Para as empresas que possuem 
programa próprio de PLR, esse valor deve ser 
maior.

Férias pagas em dobro (mais um salário)
Quando o trabalhador voltar ao trabalho 

terá direito a mais um salário, além do que ele já 
recebe hoje.

Estabilidade de emprego 
Existe uma prática de demitir trabalhadores 

para contratar outros com salários menores. 
Queremos a estabilidade no emprego e toda 
demissão deve ser justificada. 

Proposta de Pauta

Cesta básica ou vale alimentação – R$ 120,00
A cesta básica ou vale alimentação tem 

seu valor fixado em R$ 45,00, queremos 
reajuste para R$ 120,00. Também queremos 
que esse valor seja ampliado para todos 
os trabalhadores, independentemente dos 
salários e sem qualquer desconto.

Cesta de medicamentos – reajuste de 20%
Queremos reajuste de 20% nos valores que 

os trabalhadores têm direito para a compra de 
medicamentos.

Redução da jornada de trabalho
Os países europeus têm jornadas de 

trabalho menores e isso não prejudica em 
nada a produtividade. Queremos negociar uma 
redução progressiva e conseguir mais tempo 
livre na vida do trabalhador.

Retomar Grupos de Trabalho (GTs) 
Existem questões que surgem durante o ano 

e não podem esperar pela Campanha Salarial para 
serem discutidas. Queremos retomar os Grupos de 
Trabalho que discutem questões específicas entre 
trabalhadores e patrões durante todo o ano.

Sábados livres
A redução de jornada de trabalho tem como 

um dos objetivos: liberar o trabalhador no fim de 
semana. Queremos que os sábados sejam livres 
para que o trabalhador possa ter lazer e descanso.

Dia 21 de feverei-
ro trabalhadores do 
Setor Farmacêutico 
se reuniram com a 
diretoria do Sindica-
to para refletir sobre 
a Campanha Salarial 
do setor, que tem 
data-base em 1º de 
Abril. 

Na oportunidade 
foi apresentado um pano-
rama econômico do Setor. 

Trabalhadores debatem campanha salarial
propostas encami-
nhadas na plenária 
da FETQUIM/CUT 
que foram acolhidas 
pelos companheiros 
e cada um saiu do 
encontro motiva-
do a participar da 
assembleia e levar 
mais trabalhadores 
para garantir uma 

boa discussão e participação 
na Campanha Salarial 2010.

Os dirigentes da entidade 
apresentaram em seguida as 

Eduardo Oliveira
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A Justiça do Trabalho 
impôs “pena de pagamen-
to de multa diária no valor 
de R$ 1.000,00” para a em-
presa DBK do Brasil, caso 
seus sócios, diretores ou su-
periores hierárquicos prati-
quem assédio moral contra 
seus trabalhadores.

Segundo o processo, dire-

tores da empresa praticavam 
assédio moral contra os traba-
lhadores, em especial os que 
tinham algum tipo de doença 
ocupacional. Entre as práti-
cas, era comum que forças-
sem o pedido de demissão. A 
denúncia foi feita pelo Minis-
tério Público do Trabalho.

O dirigente do Sindi-

Justiça do Trabalho impõe multa de
R$ 1.000,00 por dia contra a DBK do Brasil

cato dos Químicos de São 
Paulo, Geraldo Guimarães, 
disse que a sentença inibirá 
novas práticas na empresa 
e que é importante a de-
núncia dos trabalhadores 
ao Sindicato. “O Ministé-
rio Público está atento e a 
empresa não pode repetir 
sob pena de multa”.

Os trabalhadores 
da Marjan/Droxter 
têm uma série de re-
clamações contra as 
empresas. O Sindicato 
protocolou no dia 4 de 
fevereiro uma pauta de 
discussão com obje-
tivo de solucionar os 
problemas levantados pelos 
trabalhadores. No dia 23 de 
fevereiro, os dirigentes do 
Sindicato estiveram na porta 
das fábricas para realizar uma 
assembleia e avaliar com os 
trabalhadores as medidas ne-
cessárias. 

Nosso Departamento Jurídi-
co foi acionado e verifica quais 
são as medidas cabíveis. O Sin-
dicato esteve nas fábricas com o 
objetivo de organizar os traba-
lhadores para manifestarem sua 
insatisfação. O próximo passo 
será acionar o GT do Sindusfar-
ma para discutir o problema.

O dirigente do Sin-
dicato, Isaac Gomes, 
disse que a empresa 
precisa se adequar ao 
que a Convenção Co-
letiva estabelece, além 
de cumprir o que acor-
da com os trabalhado-
res. “Nossa visita nas 

empresas ocorreu depois de 
denúncias dos trabalhadores 
que querem seus direitos res-
peitados, estamos negocian-
do e apresentamos uma pau-
ta. Agora queremos respostas 
e garantias para os trabalha-
dores”, conclui Isaac.

Conversa com trabalhadores na Marjan/Droxter

Ação do Ministério Público do Trabalho denunciava assédio moral na empresa

Dirigentes discutem pauta de reivindicações protocolada na empresa

No dia 17 de fevereiro às 
10h30, aconteceu um grave 
acidente com um operário 
que operava a guilhotina na 
Pack Light. O companheiro 
teve sua mão amputada na 
altura do punho. Foi socor-
rido no Hospital Heliópolis 
e em seguida transferido ao 
Hospital das Clínicas. 

Segundo informação de 
seus companheiros, foi rea-
lizado o implante da mão. O 
trabalhador continua inter-
nado. O trabalhador estava na 

empresa há um ano, mas não 
tinha treinamento para operar a 
guilhotina.

Os trabalhadores, em 
sua maioria, são registrados 
como ajudantes, mas são 
obrigados a operar equipa-
mentos sem qualquer tipo de 
treinamento. Essa situação 
tem provocado vários aci-
dentes, sendo este último o 
mais grave, mas a empresa 
não toma providências.  

A direção do Sindicato dos 
Químicos e Plásticos de São 

Acidente mutila trabalhador na Pack Light
Grave acidente mutila mão de companheiro

No dia 6 de fevereiro, a 
ENFF (Escola Nacional Flo-
restan Fernandes) completou 
5 anos de vida. Uma escola 
que nasceu de um sonho de 
construir um espaço de forma-
ção superior nas mais diversas 
áreas do conhecimento não 
só para os militantes do MST, 

como também de outros movi-
mentos sociais rurais e urbanos, 
do Brasil e de outros países da 
América Latina e África. Nes-
ses cinco anos, mais de 16 mil 
trabalhadores participaram de 
cursos, seminários e atividades 
na escola.

Escola do MST forma mais de
16 mil trabalhadores em 5 anos

(Fonte: Jornal Brasil de Fato)

No dia 14 de fevereiro, 
domingo de carnaval, o Sin-
dicato promoveu um baile 
com direito a banda, másca-
ras e muito confete e serpen-
tina. Mais de 800 pessoas 
lotaram o Clube de Campo. 

No baile, a banda Apo-
lo colocou todo mundo pra 
dançar, adultos e crianças fi-
zeram esculturas faciais, usa-
ram máscaras e tudo o que 
uma típica festa de Carnaval 
tem direito. O calor escaldan-

te colaborou para o sucesso 
do baile e todos os presentes 
lotaram as piscinas do Clube. 

Nas piscinas, monitores 
deram aulas de hidroginás-
tica e adultos e crianças 
participaram de diversas 
brincadeiras aquáticas. A 
diversão foi grande também 
fora da água, além do baile, 
agitado pela banda Apolo, 
os presentes participaram 
de caminhadas pelos arre-
dores do Clube.

Carnaval no Clube de Campo
Baile de Carnaval reuniu cerca de 800 associados

Paulo está acompanhando o 
caso do trabalhador e já solici-
tou à COVISA (Comissão de 
Vigilância em Saúde) que fis-
calize a empresa e interdite o 
equipamento até que a empre-
sa apresente laudo sobre suas 
condições de uso, bem como 
sobre as causas do acidente. 

No dia 23 de fevereiro, o 
diretor Lourival Batista Pe-
reira fez a denúncia no Mi-
nistério Público do Trabalho, 
também solicitou a investiga-
ção e autuação da empresa.

Delegação 
de suecos 
visita nosso 
Sindicato

No dia 1º de março o 
Sindicato recebeu uma de-
legação de representantes 
da Central Sindical Suíça, a 
LO. O motivo da visita foi 
conhecer o trabalho que o 
Sindicato realiza na área de 
gênero e de juventude, fruto 
da participação dos dirigen-
tes químicos nos cursos da 
Escola São Paulo da CUT.

Formaquim 
2010 começa 
em abril

O trabalho do Sindi-
cato na área da formação 
não para. De abril a agosto 
acontecerá o Formaquim 
2010, que nessa edição 
terá os cursos: Formaquim 
São Paulo, Juventude e 
Mulher. Acompanhe as 
informações, fique atento 
nas próximas edições do 
Sindiluta ou no nosso site: 
www.quimicosp.org.br

O setor econômico começou 
o ano de 2010 em alta no Brasil. 
No mês de janeiro, foram regis-
trados 181.419 empregos com 
carteira assinada, esse valor re-
presenta alta de 0,55% compa-
rado ao mês anterior e alta ainda 
maior se comparada com janeiro 
de 2008; que obteve o último re-

corde registrado de 142.921 em-
pregos formais.

 Os dados, que foram divul-
gados no último dia 18 pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, 
revelam outros crescimentos em 
diversos setores. Um dos desta-
ques foi o aumento do emprego 
formal na área da Construção Ci-
vil com 54.330 (2,58%). 

Assim, pode-se dizer que o PAC 
(Programa de Aceleração do Cres-
cimento) tem grande parte de res-
ponsabilidade por este crescimento, 
pelo menos nesse setor. Com todas 
as obras desenvolvidas pelo Progra-
ma do Governo Federal, uma inje-

Só em janeiro foram 
181.419 empregos com 

carteira assinada

Aumenta o 
emprego formal 

no Brasil

ção de investimentos tomou conta 
da área da Construção Civil.

Outros setores que tiveram 
grande alta na contratação fo-
ram: a agricultura que abriu 4.143 
postos de trabalho formal (alta de 
0,27%), a indústria de transfor-
mação com 68.920 (0,93%) e os 
serviços com 57.889 (0,44%). 

Em algumas declarações 
feitas à imprensa em geral, o 
ministro do Trabalho, Carlos Lupi 
disse que esse crescimento vai 
ao encontro de suas previsões 
anteriores, de que dois milhões 
de empregos formais serão cria-
dos no país no ano de 2010. 

A Escola Nacional Florestan Fernandes, construída por trabalha-
dores sem-terra, se consolida como espaço de formação política

Eduardo Oliveira
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