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comércio terá que distribuir sacolas 
gratuitas

cantareira se aproxima do colapso

leia a última edição da revista 
do brasil no site do Sindicato
(quimicosp.org.br) ou nas bancas

Governo

Cerca de 160 substâncias 
passam a não ter 
recolhimento de PIS/Cofins. 
Medida deve gerar redução 
de 12% no preço de 
produtos com esses itens.
A isenção total de 
impostos para todos os 
medicamentos é uma luta 
do Sindicato, que desde o 
ano passado apoia essa 
campanha pela redução do 
preço dos remédios.
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Pessimistas erram e copa brasileira é 
elogiada no mundo todo

Setor lucra alto e envia ganhos para o 
exterior
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EDITORIAL

DIREToRIA CoLEGIADA  – GESTão 2012/2015 – Adir Gomes Teixeira, Alessandra Cruz, Alex Ricardo Fonseca, Antenor Eiji Nakamura (Kazu), Aparecida Pedro (Cida), Benedito Alves de Souza (Benê), Carlos Brito (Carioca), Carlos Gomes Batista (Carlinhos), 
Célia Passos, Deusdete J. das Virgens (Dedé), Edielson Santos, Edilson de Paula oliveira, Edson Passoni, Edson Azevedo, Elaine Alves Blefari, Elizabete Maria da Silva (Bete), Erasmo Carlos Isabel (Tucão), Francisco Chagas, Geralcino Teixeira, Geraldo 
Guimarães, Hélio Rodrigues de Andrade, Hélvio Alaeste Benicio, Jaqueline Souza da Silva, João Carlos de Rosis, José Alves Neto, José Francisco de Andrade (Chiquinho), José Isaac Gomes, Leônidas Sampaio Ribeiro, Lourival Batista Pereira, Lucineide 
Varjão Soares (Lu), Luiz Carlos Gomes (Xiita), Luiz P. de oliveira (Luizão), Lutembergue Nunes Ferreguete, Maria Aparecida Araújo do Carmo (Cidinha), Martisalem Covas Pontes (Matu), Milton Pereira de Hungria, Nilson Mendes da Silva, osvaldo da Silva 
Bezerra (Pipoka), Renato Carvalho Zulato, Ronaldo Rodrigues de Lima, Rosana Sousa de Deus, Rosemeire Gomes de Brito (Rose), Sebastião Carlos P. dos Santos (Branco).

Pessimistas erram e Copa brasileira 
é elogiada no mundo todo

Com a bola rolando em 
campo, aos poucos, os pessi-
mistas foram se calando. As 
previsões catastróficas não se 
confirmaram e a exclamação 
que se ouvia de norte a sul do 
país “Quero ver como vai ser na 
Copa!” também perdeu força. 

O país do futebol parou 
para ver o seu time e as ou-
tras seleções em campo. Al-
guns poucos protestos contra 
a realização do mundial ten-
taram persistir, mas foram 
perdendo espaço para as co-
memorações nos bairros. 

O transporte público e os ae-
roportos funcionaram e os está-
dios foram entregues. A alegria 
dos brasileiros e a elogiada for-
ma de receber os turistas, essas 
sim, ganharam repercussão na 
imprensa internacional. 

A jornalista Mariliz Perei-
ra Jorge, colunista da Folha 
de S.Paulo e editora do pro-
grama “Encontro com Fáti-
ma Bernardes”, da Rede Glo-
bo, publicou o texto “A Copa 
dos arrependidos”, no qual 
lamenta o fato de não ter se 
preparado para curtir melhor 
a Copa no Brasil. “Broxei jun-
to com o clima anti-Copa e 
não fiz nada para participar 
dela. Ela chegou e eu fiquei 
de fora. Tem gente que está 
preocupado se o Brasil vai 
ganhar, eu só quero me di-
vertir. Está sendo a Copa das 
Copas”, dizia o texto. 

A Rede Globo também deu 

destaque para os elogios que 
os jornais internacionais vi-
nham tecendo à realização do 
mundial no país. 

O UOL Esporte divulgou 
o resultado de uma pesquisa 
realizada com 117 jornalistas 
que cobrem o mundial que 
constatou: o mundial deste 
ano é o melhor já visto pela 
maioria deles. 

De acordo com a pesquisa, 
38,5% dos entrevistados con-
sideram o mundial brasilei-
ro como o melhor já visto. A 
Copa do Mundo de 2006, que 
foi realizada na Alemanha, 
aparece na segunda posição 
da pesquisa, com 19,7% das 
respostas. O torneio orga-
nizado na África do Sul, em 
2010, fica em terceiro lugar 
na lista, com 5,1%. Já o pal-
co do tetracampeonato bra-
sileiro em 1994, nos EUA, foi 
o quarto melhor mundial na 
opinião dos profissionais.

Mas a surpresa maior ainda 
estava por vir. Na primeira úl-
tima semana de junho, a capa 
da revista Veja estampava a 
chamada “Só alegria até ago-
ra”, salientando que a Copa 
foi um festival de gols nos 
gramados, menos pessimismo 
nas pesquisas, mais consumo 
e visitantes em festa. 

Na semana seguinte foi a 
vez do jornalista José Roberto 
Guzzo, membro do conselho 
editorial da Editora Abril e um 
dos responsáveis pela linha 

editorial de Veja, que previu 
estádios prontos apenas em 
2038, reconhecer a pisada de 
bola no editorial da revista. “É 
bobagem tentar esconder ou 
inventar desculpas: muito me-
lhor dizer logo de cara que a 
imprensa de alcance nacional 
pecou de novo, e pecou feio, ao 
prever durante meses seguidos 
que a Copa de 2014 ia ser um 
desastre sem limites”, disse ele. 

O jornalista Luis Nassif 
também comentou em sua co-
luna que vários jornais inter-
nacionais já reconheceram o 
evento como a maior Copa da 
história. E lembrou: “A boa or-
ganização da Copa não é uma 
vitória individual do governo 
ou da presidente Dilma Rous-
seff. É de milhares de pessoas, 
técnicos federais, estaduais 
e municipais, consultores, 
membros dos diversos pode-
res, especialistas em segu-
rança, trânsito, empresas de 
engenharia, companhias de 
turismo, hotelaria. E tudo isso 
foi jogado no lixo por grupos 
de mídia, justamente os maio-
res beneficiários. Eram eles o 
foco principal de campanhas 
publicitárias bilionárias, sem 
terem investido um centavo 
nas obras. Pelo contrário, jo-
gando diuturnamente contra 
o sucesso da competição e 
contra qualquer sentimento 
de autoestima nacional”.

Nós bem que avisamos!
Diretoria colegiada

Comércio terá que 
distribuir sacolas gratuitas

A briga jurídica 
sobre a distribuição de 
sacolas plásticas no comér-
cio ainda não tem data para 
terminar. Mas, recentemen-
te, o STF (Supremo Tribunal 
Federal) reforçou, mais uma 
vez, a decisão que está va-
lendo enquanto o processo 
não chega ao final: a obriga-
ção da distribuição gratuita 
das sacolinhas plásticas. É 
que o STF indeferiu uma Re-
clamação (ação que foi ajui-
zada pela Câmara de Vere-
adores de São Paulo contra 
a decisão que suspendeu 
os efeitos da Lei Municipal 
15.374/2011, conhecida 
como Lei das Sacolas Plás-
ticas, que proíbe a venda 
ou distribuição gratuita das 
sacolinhas). Isso significa, 
na prática, que enquanto o 
processo não é votado em 

outras instâncias, 
o comércio está obri-

gado a fornecer as tra-
dicionais sacolinhas.      

O vaivém das sacolas 
plásticas começou em 2012, 
quando os supermercadis-
tas do Estado deixaram de 
fornecer as embalagens 
usando o marketing de que 
estavam preocupados com 
o meio ambiente. Acharam 
que seria fácil eliminar o 
custo da embalagem e re-
passar essa responsabilida-
de para o consumidor, mas 
entidades de defesa do con-
sumidor, o sindicato que 
representa a indústria de 
sacolas e o nosso Sindicato, 
representando os trabalha-
dores, entraram com ações 
para garantir o direito do 
consumidor e o emprego 
dos trabalhadores.

SACOLINHAS PLÁSTICAS
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Farmacêuticos, julho é 
mês de receber abono

A Convenção Coletiva do 
setor farmacêutico garantiu um 
abono de R$ 740,00, que pode 
ser pago numa única parcela, 
em setembro, ou em duas par-
celas, sendo uma em julho e 
outra em outubro. Portanto, se 
a empresa onde você trabalha 
optou por fazer o pagamento 
em duas parcelas, ela deve de-
positar a primeira, no valor de 
R$ 370,00, no mês de julho.

Economia de água
Mesmo com 87% da po-

pulação abastecida pelo Siste-
ma Cantareira economizando 
água, o nível do reservatório 
continua em queda. Especialis-
tas preveem desabastecimento 
nos próximos meses, se a chu-
va não vier. 

Emprego em alta
o emprego formal no país 

cresceu 11,47% entre janeiro 
de 2011 e maio de 2014, so-
mando 5.052.710 vagas. Nos 
últimos 12 meses, o crescimen-
to foi de 2,15%, em relação ao 
período anterior, com a criação 
de 857.423 novos postos de 
trabalho.

Batendo metas
o pré-sal brasileiro está 

produzindo 520 mil barris de 
petróleo por dia. A estimativa 
inicial era produzir 500 mil bar-
ris só em 2015, mas a meta foi 
ultrapassada no mês de maio. 
A produção sai dos 25 poços, 
localizados nas costas Sul e Su-
deste do Brasil.

 
Propaganda eleitoral 

A veiculação da propagan-
da partidária e política paga no 
rádio e na televisão não é mais 
permitida desde a semana pas-
sada. A medida faz parte do 
calendário das eleições do TSE, 
e as propagandas eleitorais só 
voltarão ao rádio e à televisão 
em 19 de agosto.

Racismo é crime 
o Governo Federal anun-

ciou a criação de um Disque 
Igualdade Racial, que começa 
a funcionar no próximo mês. 
o número para denúncias é o 
138. 

Grande perda 
A militante feminista Rose 

Marie Muraro faleceu no dia 
21 de julho, aos 83 anos. Ela 
esteve à frente, na década de 
1990, da criação da primeira 
editora do país voltada para 
temas femininos e percorreu 
todo o Brasil fazendo palestras 
sobre o tema.

TOME NOTA

SEUS DIREITOS

Ampliada isenção de impostos 
para alguns medicamentos
Medida do governo vai ao encontro das reivindicações do Sindicato, que apoia a luta pela desoneração total dos remédios

A presidenta Dilma Rous-
seff anunciou na última sema-
na de junho a ampliação da 
lista de substâncias utilizadas 
na fabricação de remédios 
que estão livres da cobrança 
de impostos, proporcionando 
uma redução de cerca de 12% 
nos preços desses medica-
mentos. Os produtos benefi-
ciados são medicamentos de 
tarja vermelha ou preta. 

Cerca de 160 substâncias 
passam a não ter recolhimen-
to de PIS/Cofins. O antibiótico 
amoxicilina, que é usado em 
caso de amigdalite, por exem-
plo, é um dos beneficiados. 

A medida do governo vai 
ao encontro da campanha de 
desoneração dos medicamen-
tos encampada pelo Sindica-
to dos Químicos desde o ano 
passado. “A carga tributária 
dos medicamentos, no Brasil, 

corresponde a 33,9% do pre-
ço final do produto, e a redu-
ção de impostos beneficia o 
consumidor, a indústria e o 
mercado de trabalho”, avalia 
Osvaldo Bezerra, o Pipoka, co-
ordenador geral do Sindicato. 

Do total de impostos, mais 
da metade (53%) corresponde 
a impostos estaduais como o 
ICMS, e 47% a impostos fede-
rais como o IPI e o PIS/Cofins. 
Mas já existem dois projetos 
de lei, um federal e outro esta-
dual, que se complementam e 
visam diminuir a carga tribu-
tária, tornando os medicamen-
tos mais acessíveis a um nú-
mero muito maior de pessoas. 

A PEC 301/2013 (Proposta 
de Emenda Constitucional), de 
autoria do deputado federal 
Francisco Chagas (PT), propõe 
a total isenção de impostos 
dos medicamentos. Já a PEC 

09/2013, de auto-
ria da deputada estadual Beth 
Sahão, quer isentar os medica-
mentos e suas matérias-primas 
do ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços). 

Em todo o país, o ICMS é 
o tributo que apresenta maior 
impacto sobre o preço final dos 
medicamentos. Em São Paulo, 
o ICMS responde por 18% da 
carga tributária que incide so-
bre esses produtos. Isso eleva 

o preço final e prejudica a 
população, que paga caro para 
cuidar da saúde, e a indústria, 
que também paga caro pela 
compra de matérias-primas. 
“A ampliação da lista de subs-
tâncias isentas que o governo 
divulgou é um primeiro passo. 
Mas nossa luta é pela redução 
total de impostos de todos os 
medicamentos, pois isso deve 
gerar redução de preços na or-
dem de 30%”, avalia Pipoka.

SXC.HU

Cantareira se aproxima do colapso
O volume útil do Sistema 

Cantareira deve chegar a zero 
antes do final da Copa do 
Mundo. A constatação é de 
um estudo do Consórcio In-
termunicipal das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (PCJ).

O Cantareira abastece 
grande parte da região metro-
politana de São Paulo, inclusi-
ve a capital, além das regiões 
de Campinas e Piracicaba, e, 
com o volume zerado, se não 
chover, essas cidades passa-
rão a ser abastecidas apenas 
com o volume morto, que não 
deve suportar mais que 100 
dias de abastecimento. 

De acordo com o pesquisa-
dor da Unicamp e consultor 
do consórcio, Antônio Carlos 
Zuffo, dos quatro reservató-
rios que compõem o sistema, 
dois (o Jaguari e o Jacareí) já 
estão captando o volume mor-
to, que é lançado nos outros 
dois reservatórios (Cachoeira 
e Atibainha) para mantê-los 
com volume positivo. “Mas, 
em no máximo 10 dias, os re-
servatórios que ainda não re-
correram ao volume morto só 
terão esse recurso, ou seja, a 
água que normalmente é uti-
lizada para o abastecimento 
já terá se esgotado”, adverte 
o pesquisador, que prevê ris-

co de desabastecimento. Para 
o especialista, desde o fim do 
ano passado o governo do Es-
tado deveria ter implementa-
do um sistema de rodízio ou 
racionamento para evitar o 
esgotamento do recurso.

O verão mais quente e 
seco foi a explicação encon-
trada pelo governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) para 
justificar a crise da água. Mas 
a verdade é que há 11 anos o 
governo vem sendo alertado 
sobre a necessidade de obras 
no Sistema Cantareira. De 
acordo com o presidente do 
Conselho Mundial da Água e 
professor de Engenharia Civil 
e Ambiental da Escola Poli-
técnica (Poli) da USP, Benedi-
to Braga, o problema é muito 
antigo. “A USP trabalhou para 
o Comitê do Alto Tietê em um 
plano de recursos hídricos em 
2003 e lá já se falava das obras 
que precisavam ser realizadas 
para garantir  segurança hí-
drica na região metropolitana 
de São Paulo. E o que é que foi 
feito?” Para Braga, “a infra-
estrutura não acompanhou 
o crescimento da demanda. 
Não só pelo crescimento de-
mográfico, mas também pela 
melhoria do padrão de vida 
da população, que agora usa 
mais água, mais energia e 

gera mais resíduo sólido”.
Outro estudo, realizado 

em dezembro de 2009 pela 
Fundação de Apoio à Univer-
sidade de São Paulo (FUSP), 
confirmou a “necessidade de 
contar com regras operati-
vas que evitem o colapso de 
abastecimento das regiões 
envolvidas”. Descaso, falta de 

investimentos em infraestru-
tura e as perdas do sistema, 
que segundo a própria Sabesp 
representam aproximada-
mente 25% de todo o volume 
de água que circula nos canos, 
são as reais causas desse de-
sabastecimento anunciado 
que deve afetar a cidade de 
São Paulo nos próximos dias.

Eduardo Oliveira

ÁGUA
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1º lugar: Dileta 1
2º lugar: Zaraplast 1
3º lugar: Cária
4º lugar: Gávea
Time mais disciplinado: BCF
Artilheiro: Sérgio Francisco da 
Silva, da Dileta 1, com 20 gols
Goleiro menos vazado: Fer-
nando Nascimento Padilha, 
da Injectra, com 6 gols em 7 
partidas

VII Copa Sindquim  premia campeões

A VII Copa Sindquim de 
Futebol Society chegou ao 
seu final no dia 22 de junho 
e teve como grande campeão 
o time Dileta 1, que ganhou 

de 4 a 2 da Zaraplast 1. Foram 
3 meses de campeonato, que 
reuniram  mais de 600 joga-
dores, de 40 fábricas.

Confira todos os premiados

VII COPA
SINDQUIM

A VII Copa Sindquim de Futebol Society che-
gou ao seu final no dia 22 de junho e teve como 
grande campeão o time Dileta 1, que ganhou 
de 4 a 2 da Zaraplast 1. Foram 3 meses de cam-
peonato, que reuniram  mais de 600 jogadores, 
de 40 fábricas.

time mais disciplinado: bcF

Confira todos os premiados

1º lugar: dileta 1 2º lugar: Zaraplast 1

3º lugar: cária  4º lugar: gávea

artilheiro:
Sérgio Francisco da Silva, 
da dileta 1, com 20 gols

goleiro menos vazado:
Fernando nascimento Padilha, da 
injectra, com 6 gols em 7 partidas.

Setores químico e farmacêutico têm novas vagas
Em maio 

de 2014 fo-
ram abertas 

12 vagas na base de representação 
do nosso Sindicato. Elas são resul-
tado de 1.994 admissões e 1.982 
desligamentos. o setor farmacêuti-

co apresentou o melhor saldo (28 
novas vagas), seguido do setor quí-
micos (16 novas vagas) e do setor 
cosmético (15 novas vagas). Ape-
nas o setor de transformados plás-
ticos apresentou retração, fechando 
47 postos de trabalho. 

No acumulado do ano, de ja-
neiro/2014 a maio/2014, foram ge-
rados 119 novos empregos, resul-
tado de 9.644 admissões e 9.525 
desligamentos. No entanto, nos 
últimos 12 meses, de junho/2013 
a maio/2014, foram extintos 843 

empregos na base sindical, prin-
cipalmente nos setores de trans-
formados plásticos e cosméticos. 
os setores farmacêutico e químico 
acumularam saldos positivos nesse 
período, com 165 e 131 novos pos-
tos de trabalho, respectivamente.

Pesquisa aponta diferenças 
salariais entre homens e mulheres

Uma pesquisa inédita rea-
lizada com 732 trabalhadores 
em 100 empresas da catego-
ria apontou que o principal 
problema para as mulheres 
é a diferença entre salários 
de homens e mulheres para 
as mesmas funções. Em se-
gundo lugar, as mulheres 
apontam o ritmo de trabalho 
excessivo e as questões rela-
cionadas à saúde e à seguran-
ça no trabalho.  

Os problemas assumem 
maior importância de acordo 
com o segmento. No caso da 
indústria de transformados 
plásticos, o ritmo de trabalho 
excessivo e a saúde aparecem 
em primeiro lugar. Na indús-
tria de produtos farmacêuti-
cos e na química, o principal 
problema está nas diferenças 
de salário para as mesmas 
funções. 

Na lista de melhorias no 
ambiente de trabalho, os en-
trevistados enumeraram: sa-
lários, benefícios e  reconhe-
cimento profissional através 

de promoções, redução da 
jornada e melhor relaciona-
mento com as chefias. 

No que se refere às formas 
de discriminação, as mulhe-
res entrevistadas enfatizaram 
as diferenças salariais, as re-
galias ao sexo masculino, o 
maior nível de exigência e as 
práticas de assédio moral.

O resultado da pesquisa 
foi divulgado no encontro re-
gional de mulheres realizado 
no domingo, dia 29, em Embu 
das Artes. O encontro reuniu 

160 mulheres de 26 empre-
sas. No evento, elas também 
discutiram a importância do 
plebiscito da Reforma Política. 

O próximo encontro regio-
nal de mulheres está agen-
dado para o dia 27 de julho, 
domingo, na Sede do Sindica-
to (Rua Tamandaré, 348, Li-
berdade).  É importante lem-
brar que, para participar do 
encontro geral, nos dias 8 e 
9 de novembro, é preciso ter 
comparecido em pelo menos 
duas atividades regionais.

Daniela Pinheiro

Fotos: Daniela Pinheiro

Setor lucra alto 
e envia ganhos 
para o exterior

As indústrias químicas e 
farmacêuticas de capital es-
trangeiro lucram muito e en-
viam seus lucros e dividendos 
para fora do país, recursos 
que poderiam ser reinvesti-
dos no Brasil, aumentando a 
produção e gerando empre-
gos de qualidade. 

Nos últimos oito anos, as 
remessas de lucros e dividen-

dos das empresas químicas 
e farmacêuticas estrangeiras 
instaladas no Brasil totaliza-
ram US$ 14,7 bilhões, segun-
do dados do Banco Central do 
Brasil. 

As indústrias químicas fo-
ram responsáveis pela remes-
sa de US$ 11,2 bilhões para o 
exterior e as indústrias far-
macêuticas remeteram US$ 

3,5 bilhões entre 2006 e 2013.
No período, o volume de 

recursos do setor químico 
transferidos para o exterior, a 
título de remessa de lucros e 
dividendos, aumentou 92,6%. 
Saíram de US$ 692 milhões 
em 2006 para US$ 1,3 bilhão 
em 2013, atingindo seu auge 
em 2011, quando somaram 
US$ 2,2 bilhões.

mulheres debatem desigualdades e importância da reforma política

INDÚSTRIA


