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Categoria comemora
30 anos da Retomada

Mesa-redonda de ex-dirigentes, ato político e festa para a categoria comemorar

A exposição de fotos 
30 Anos da Retomada fica 
na sede do Sindicato até 
20 de dezembro. Visite no 
primeiro andar, diariamente, 
das 9h às 18h.

Exposição
Itinerante

Colônias de
Férias e

Clube de Campo

Sorteio para 
feriado de janeiro 
e Carnaval já está 

marcado.  Agende-se.

Acesse o site
www.30anos.quimicosp.org.br

e conheça a história dos
30 Anos da Retomada

na sede do sindicato
Rua Tamandaré, 348 – Liberdade
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RECESSO DE FIM DE ANO
O Sindicato estará FECHADO entre os dias 21 de dezembro de 2012 e 7 de janeiro de 2013
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ExpEDiEntE

Sorteio de vagas para 
os próximos feriados

Haverá sorteio de vagas para 
as colônias de férias de Solemar 
e Caraguatatuba e para o clube 
de campo de Arujá para os fe-
riados de janeiro e fevereiro de 
2013. 

O sorteio para o feriado do 
dia 25 de janeiro acontece no dia 
9 de dezembro (domingo), às 10 
horas. 

O sorteio para o Carnaval 
acontece no dia 13 de janeiro 
(domingo), às 10 horas.  

Os dois sorteios serão realiza-

dos na sede do Sindicato (Rua Ta-
mandaré, 348 – Liberdade). Para 
participar é necessário apresentar 
a carteirinha de sócio (ou o últi-
mo holerite que comprove o pa-
gamento) e um documento com 
foto. Se o sócio não puder com-
parecer no dia, ele pode ser re-
presentado por outra pessoa que 
deve estar com os documentos. 

O portão será fechado às 10 
horas para o início do sorteio, e 
o horário será rigorosamente res-
peitado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILA-
RES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBU, EM-
BU-GUAÇU e CAIEIRAS, através da coordenação da 
diretoria colegiada, convoca todos os associados do 
Sindicato para comparecerem à Assembleia Geral Or-
dinária, que será realizada no dia 7 de dezembro de 
2012, à Rua Tamandaré , 348 – Liberdade – São Paulo/
SP, às 18h em primeira convocação e, às 18h30 em 
segunda convocação, para discutir e aprovar a se-
guinte ordem do dia: 1) Apresentação e aprovação 
do relatório de prestação de contas do ano de 2011. 
São Paulo, 05 de dezembro de 2012. Coordenação da 
Diretoria Colegiada.

Uma delegação de com-
panheiros químicos esteve 
em Brasília na última quarta-
-feira, dia 28, para engrossar 
a manifestação da CUT e 
acompanhar de perto a vota-
ção do fim do fator previden-
ciário.  No entanto, apesar do 
apoio de diversos líderes do 
governo, a matéria não foi 
incluída na pauta da Câma-
ra e não tem prazo para ser 
votada.  

A decepção foi geral. Há 
quase dois meses entidades 
que representam os diretos 
dos aposentados se revezam 
na entrada do plenário para 
pressionar os deputados. 

Em abril, a Câmara apro-
vou a urgência para o projeto 
de lei que acaba com o fator 
e, com isso, a proposta não 

precisa tramitar nas comis-
sões temáticas, podendo ser 
discutida e votada direta-
mente no plenário.  

Mas não há consenso no 
governo, que teme ações judi-
ciais dos trabalhadores, e por 
isso a votação foi empurrada 
para o segundo semestre.  

Criado durante o governo 
neoliberal de Fernando Hen-
rique Cardoso, o fator previ-
denciário achata o valor das 
aposentadorias e exige que o 
tr/abalhador fique mais tem-
po na ativa. 

Desde a criação do fator, 
os salários dos aposentados 
foram corroídos. O valor do 
teto do salário de benefício 
do INSS caiu de 9,23 salá-
rios mínimos, em 2000, para 
6,73, em 2010. 

Além disso, o valor mé-
dio do benefício, na con-
cessão, caiu de 2,3 salários 
mínimos, em 2000, para 1,5, 
em 2010. 

O empobrecimento dos 
aposentados é claro e os tra-
balhadores não podem se 
calar diante disso. Afinal, o 
trabalhador de hoje é o apo-
sentado de amanhã! 

A CUT defende a apro-
vação de uma emenda que 
exclui o cálculo do fator 
previdenciário quando o tra-
balhador atingir a fórmula 
85/95. De acordo com essa 
fórmula, o trabalhador soma-
rá o tempo de contribuição 
e a idade e, caso o resultado 
seja 95 para os homens e 85 
para as mulheres, a aposenta-
doria será integral e não será 

impactada pelo fator.
A emenda determina ain-

da que sejam consideradas 
70% das maiores contribui-
ções previdenciárias desde 
junho de 1994, ao contrário 
das 80% atuais, estabelece 
um redutor de 2% para cada 
ano que faltar até atingir 
a fórmula e um acréscimo 
de 2% para cada ano extra 
na ativa após cumprir os 
requisitos. Além disso, as 
empresas que demitirem o 
trabalhador 12 meses antes 
da aposentadoria terão que 
recolher o período faltante.    

Os trabalhadores aposen-
tados não querem nada além 
do direito que lhes foi tirado 
no governo FHC e vão conti-
nuar em vigília pela votação 
do fim do fator. 

Trabalhadores unidos contra 
o fator previdenciário 
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Desemprego em baixa
A taxa de desemprego em 

outubro caiu para 5,3%, de 
acordo com o IBGE. É o menor 
nível registrado para o mês 
desde 2002.

Direitos aprovados
A Câmara dos Deputados 

aprovou, em primeiro turno, a 
proposta de emenda à Consti-
tuição que amplia os direitos 
trabalhistas dos empregados 
domésticos. Entre os benefícios 
estão o pagamento de hora ex-
tra e do fundo de garantia

para todos os trabalhado-
res que fazem algum tipo de 
serviço doméstico – motorista, 
babá, cozinheiro.  A proposta 
ainda vai a votação no Senado.

Violência em São Paulo
Uma pesquisa realizada 

pelo jornal Folha de S. Paulo 
mostra que 71% dos paulistas 
acham que o governo Alckmin 
esconde informações sobre a 
onda de violência ocorrida no 
Estado. A aprovação do gover-
nador despencou de 40% para 
29%, e       63% da população 
avalia como ruim ou péssima a 
atuação do governo, especifica-
mente em segurança.

Desigualdade menor
O Brasil alcançou em 2011 

a menor desigualdade de ren-
da em 30 anos. Os números 
do IBGE apontam que os 20% 
mais ricos tiveram redução na 
participação total da renda e 
os 20% mais pobres tiveram 
aumento.

Acidente de trabalho 
precisa ser comunicado

As empresas são obrigadas 
a comunicar qualquer acidente 
de trabalho, com afastamento, 
até o primeiro dia útil seguin-
te ao ocorrido. Devem ainda 
enviar cópias de todas as CATs 
(Comunicação de Acidente 
de Trabalho) aos membros da 
CIPA.  

Essa comunicação é impor-
tante porque garante ao traba-
lhador o direito de estabilidade 
por acidente, porém, muitas 
empresas têm tentado burlar 
esse direito, que é garantido 
pela convenção coletiva.  

O Sindicato já recebeu al-
gumas denúncias de empre-
sas que afastam o trabalhador 
acidentado, pagam sua licença 
sem emitir a CAT e, no retorno 
demitem o trabalhador. Como o 
processo não passou pelo INSS 
o trabalhador fica sem provas 
para recorrer à Justiça do Traba-
lho. Portanto, fique atento aos 
seus direitos e, se perceber que 
a empresa está tentando burlar, 
denuncie ao Sindicato. 

Juventude Química realiza encontro anual

Trabalho Decente, polí-
ticas públicas voltadas à ju-
ventude, sindicalização de 
jovens e o uso do agrotóxico 
na agricultura familiar fo-
ram os temas abordados no 
encontro anual da Juventude 
Química, que aconteceu nos 
dias 24 e 25 de novembro. 

O encontro reuniu 60 tra-
balhadores da base, sendo 

Encontro de Mulheres mapeia 
principais problemas

No Encontro das Trabalha-
doras Químicas, realizado em 
novembro, o assédio moral e 
o sexual foram apontados pe-
las participantes como os dois 
problemas que mais afligem 
as mulheres trabalhadoras nas 
fábricas. “As companheiras su-
geriram um canal de denúncia 
junto ao Sindicato, com investi-
gação dos casos e acompanha-
mento psicológico”, informou 
a coordenadora da Secretaria 
da Mulher Trabalhadora, Ja-

queline Souza Silva.
A criação desse canal de 

denúncia será levada à dis-
cussão no próximo congresso 
da categoria como sugestão 
da secretaria.   Na avaliação 
de Jaqueline, o encontro foi 
muito produtivo porque inte-
grou as mulheres e permitiu 
aprofundar as discussões dos 
problemas enfrentados por 
elas no local de trabalho. “Pre-
cisamos direcionar nossa luta 
e apontar soluções”, concluiu.

Mulheres reivindicam canal para denunciar assédio moral

Eduardo Oliveira

Farmacêuticos se preparam para campanha salarial
Números mostram que o cenário é promissor para a indústria farmacêutica

Com data-base em 1º de 
abril, os farmacêuticos já se 
preparam para a campanha 
salarial de 2013. Os números 
de 2012 mostram que o ano 
foi promissor para o setor, 
tanto na geração de empregos 
como também, nos lucros 
apurados até o momento.  

 As vendas de produtos 
farmacêuticos cresceram 
17% entre janeiro e outubro 
desse ano, em comparação 
com o mesmo período de 
2011. Em unidades, o in-
cremento foi de 18% para o 
mesmo período.

Os produtos genéricos 
seguem no mesmo ritmo: em 
vendas, o crescimento entre 
janeiro e outubro foi supe-
rior ao ano de 2011 em 30%, 

e em unidades cresceu 21%. 
A expectativa é de que as 

vendas anuais para a indús-
tria de produtos farmacêuti-
cos fiquem em torno de 10% 
a 12% maiores do que no 
ano passado. 

A indústria farmacêutica 
no Brasil faturou, em 2011, 
R$ 42.931 bilhões.  Para 
2012 o faturamento previsto 
é de mais de R$ 50 bilhões, 
sendo que a indústria de ge-
néricos será responsável por 
25% desse resultado. “Nos 
últimos dez anos o setor 
cresceu 227% em vendas,  
e a produção de genéricos 
cresceu mais de 1.000%. En-
quanto muitos setores indus-
triais tentam se recuperar do 
impacto da crise financeira 

global, as indústrias farma-
cêuticas instaladas no país 
continuam apresentando um 
ótimo desempenho”, avalia 
o Secretário de Administra-
ção do Sindicato, João Car-
los de Rosis. 

Outro indicador impor-
tante do setor farmacêutico 
é a capacidade instalada da 
indústria. A média em 2011 
foi de 67,7%. Em 2012, em 
média, o índice anual atin-
giu 74,7%, bastante superior 
ao ano anterior.  Esse ritmo 
é sustentado pelo mercado 
consumidor brasileiro que 
cresce a cada dia. 

O Brasil é dos poucos pa-
íses com taxa de crescimento 
real acima de 3%, e as mul-
tinacionais têm direcionado 

elevados investimentos em 
nosso país como forma de 
compensar a queda da receita 
nas unidades localizadas nos 
países da zona do euro.  “O 
cenário é positivo,  mas isso 
não é garantia de um bom 
acordo. Sabemos que na hora 
de negociar os patrões endu-
recem. Portanto, a organi-
zação da campanha começa 
agora e o resultado vai depen-
der da mobilização dos traba-
lhadores”, adverte Rosis. 

Com os números do se-
tor em mãos, o Sindicato já 
começa a discutir com os 
trabalhadores a pauta de rei-
vindicações e a estratégia de 
mobilização da Campanha 
Salarial 2013, cuja largada 
oficial será em janeiro.

37 mulheres (61,6%) e 23 
homens (38,3%), de 26 em-
presas - cinco do setor farma-
cêutico, nove do setor cosmé-
tico, sete do setor químico e 
cinco do plástico. Além dos 
trabalhadores, participaram 
do encontro 14 diretores do 
Sindicato e cinco convidados 
da juventude de outros sindi-
catos filiados à CUT.

Exposição itinerante relembra 
momentos da luta sindical

A expo-
sição 30 
Anos da 
Retomada, 

que reúne 
60 fotos da 
luta sindical, 

pode ser vista na sede do Sin-
dicato (Rua Tamandaré, 348) 
no primeiro andar, até o dia 

20 de dezembro.  Depois ela 
segue para a colônia de férias 
de Solemar e fica até o dia 20 
de janeiro. A exposição segue 
ainda para o clube de campo 
de Arujá, até o dia 20 de feve-
reiro, encerrando a tempora-
da de verão. A partir de março 
a exposição itinerante passará 
por todas as subsedes.

Vagas em alta no setor

De acordo com o estudo 
mensal do Dieese, em outu-
bro foram geradas 450 va-
gas na categoria, resultado 
de 1.956 admissões e 1.506 
desligamentos.  O setor Plás-
tico apresentou o melhor 
resultado, com a geração 
de 264 empregos, seguido 
do setor Cosmético, com 90; 
Químico, com 57 e Farma-
cêutico, com 39 empregos.  

No acumulado do ano, de 
janeiro a setembro, o saldo do 

emprego também foi positivo, 
com 2.680 novas vagas; resul-
tado de 21.596 admissões e 
18.916 desligamentos,  sendo 
que o setor que mais contri-
buiu com o saldo positivo foi 
o Farmacêutico, com 1.760 
vagas. Os setores Plástico e 
Químico também acumularam 
saldos positivos de 549 e 482 
novos postos de trabalho, res-
pectivamente. Apenas o setor 
Cosmético apresentou saldo 
negativo de 111 empregos.

Eduardo Oliveira
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Categoria prestigia festa de 30 Anos da Retomada
Ato político, jantar e boa música para comemorar a liberdade de atuação sindical

A retomada do Sindicato das mãos 
dos pelegos que estavam a serviço dos 
militares, em 1982, foi um marco im-
portante na história de luta dos traba-
lhadores. Ela significa a liberdade de 
expressão e articulação por melhores 
salários e condições de trabalho, por 
direitos sociais, por saúde, segurança 
e por igualdade entre homens e mu-
lheres nas fábricas.  “A história des-
ses 30 anos não é qualquer história. 
É a história do resgate da dignidade 
dos trabalhadores e uma história que 
vamos continuar plantando todos os 
dias”, disse o Secretário de Adminis-
tração do Sindicato, João Carlos de 
Rosis. 

Para comemorar esse renasci-
mento da luta sindical, o Sindicato 
reuniu a categoria para um ato políti-
co, seguido de um jantar, no Moinho 
Eventos, com a participação de mais 
de 800 trabalhadores da categoria, no 
último dia 23 de novembro. 

Wagner Freitas, presidente da CUT, 
Douglas Izzo, vice-presidente da CUT 
Estadual, Jorge   Coelho, ex-dirigente do 
Sindicato que atualmente está na execu-
tiva do PT e Gilmar Mauro,  coordena-
dor do  MST foram alguns dos compa-
nheiros que prestigiaram o evento. 

A companheira Célia Alves dos 
Passos, secretária de Cultura, lembrou 
os grandes avanços do Sindicato nos 
últimos anos.  “Ainda há muito traba-
lho pela frente, mas já avançamos mui-
to nas discussões de gênero, segurança 
e saúde no local de trabalho.  Na área 
econômica, em oito anos, acumulamos 
mais de 18% de aumento real nas últi-
mas campanhas salariais”, avaliou. 

O secretário Geral Osvaldo da 
Silva Bezerra, o Pipoka, agradeceu a 
luta dos antigos companheiros e cha-
mou ao palco  Domingos Galante, lí-
der da chapa de oposição em 1982, e 
o diretor Martisalem Covas Pontes, o 
Matu, um dos articuladores da oposi-
ção plástica. “Sem esses companhei-
ros nosso Sindicato não seria o que é 
hoje. A liberdade que temos hoje e os 
avanços que conquistamos são fruto 
da luta de muitos companheiros que 
atuaram naquele período”, destacou.  

Fotos: Eduardo Oliveira

Fotos: Eduardo Oliveira

Como parte das comemorações 
da Retomada, o Sindicato promo-
veu no dia 22 de novembro, na sede, 
um encontro que reuniu dirigentes 
e ex-dirigentes  da entidade.  Entre 
lembranças de lutas e conquistas, os 
companheiros puderam matar a sau-
dade, trocar experiências e avaliar as 
mudanças do movimento sindical nos 
últimos 30 anos. 

Para o dirigente Martisalem Co-
vas Pontes, o Matu, que atua desde 
aquela época “é preciso aprender 
com as vitórias do passado e conti-
nuar na luta pelos desafios do pre-
sente”.

A companheira Maria Helena de 
Carvalho, que fez parte da segunda 
gestão após a retomada, destacou que 
o Sindicato mantém em suas raízes a 
luta de classes e lembrou que o mo-
vimento sindical foi uma escola para 

Sindicalistas discutem rumos do movimento sindical

muitos companheiros na 
época. A mesma opinião 
foi compartilhada pelo 
companheiro Edilson 
Pinto Vidal: “O Sindica-
to foi o maior aprendiza-
do da minha vida. Não 
esqueço cada luta, cada 
conquista”.

Freitas, da CUT, 
também subiu ao palco 
para saudar o Sindica-
to: “As organizações 
sindicais daquela épo-
ca foram as bases da 
construção da CUT, 
que só é forte porque 
tem sindicatos fortes. 
Temos muito orgulho 
dos companheiros quí-
micos, plásticos e far-
macêuticos”, concluiu.

Wagner Freitas, presidente da CUT, discursa durante ato político que reuniu membros das principais instâncias sindicais

Osvaldo Bezerra, João Carlos de Rosis e Célia Alves Passos representam Sindicato no ato


