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Lado benéfico e desconhecido do plástico é
apresentado em palestra da Plastivida
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“É preciso reverter a imagem
ambiental tem crescido, e que é
negativa do plástico, pois ele
fundamental que governo,
está presente na maioria dos
população e iniciativa privada se
a r t i g o s co n s u m i d o s p e l o
envolvam no processo de
mercado e apresenta índice de
reciclagem para que o índice que
reciclagem de quase 100%. O
hoje oscila entre 22 e 24% possa
produto pode ser reciclado
aumentar, e que as pessoas que
inúmeras vezes e ter seu ciclo
trabalham no processo de
finalizado com a geração de
reciclagem possam ser
energia”. A afirmação é do
formalizadas, gerando emprego
presidente da Frente
e renda.
A palestra foi promovida pela
Parlamentar em Defesa da
Associação dos Jornais do
Competitividade da Cadeia
Interior do Estado de São Paulo
Produtiva do Setor Químico,
em
parceria com a Frente
Petroquímico e Plástico do
Parlamentar, a Associação
Brasil, deputado Vanderlei
Brasileira da Indústria Química,
Sira q u e ( P T/ S P ) , feita n a
Braskem e Plastivida.
a b e r t u r a d a p a l e s t r a “A
Vida
moderna - O trabalho da
importância do plástico na vida
Plastivida, entidade que
das pessoas”, proferida por
representa institucionalmente a
Miguel Bahiense, presidente da
cadeia
produtiva do setor, é
Plastivida Instituto
divulgar a importância dos
Socioambiental dos Plásticos,
plásticos na vida moderna,
na segunda-feira (30/06), na
promover sua utilização
Assembleia Legislativa de São
ambientalmente correta e
Paulo, no bairro do Ibirapuera,
O Deputado Siraque com o presidente da Plas vida, Miguel Bahiense e conscientizar a população para a
na capital paulista.
durante palestra na Assembleia Legisla va.
prática da coleta seletiva e
O objetivo da palestra foi
re c i c l a ge m , co m b a s e n o
apresentar as diversas
utilizações do produto no cotidiano da população e conceito dos 3 R's – Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
desmistificar os mitos que envolvem o produto. O evento teve a Pesquisa realizada anualmente pela Plastivida mostra que o
participação de integrantes da Associação dos Jornalistas do Brasil recicla hoje mecanicamente 21% do total dos plásticos
Interior do Estado de SP (Adjori-SP) , do deputado estadual Zico pós-consumo no país. Para se ter uma ideia, a média da União
Europeia em 2011 foi de 25,4% de reciclagem mecânica de
Prado (PT/SP) e de representantes de empresas do setor.
plásticos
pós-consumo. O Brasil está à frente de países como
Segundo Siraque, o esforço da frente parlamentar é para que o
país não veja o petróleo, a ser extraído do pré-sal, como um Reino Unido (20%), França (19%), Finlândia (18%) e Grécia
produto apenas de exportação, mas que tenha como principal (17,6%). Segundo Miguel Bahiense, a reciclagem pode crescer
destino as empresas nacionais das diversas cadeias produtivas ainda mais com uma coleta seletiva mais eficaz no país. “o
dele derivadas. "O petróleo tem hoje perto de 4.000 derivados número de municípios com coleta seletiva estruturada no país
e é necessário que as cadeias produtivas que tenham ele como vem crescendo – eram 443 em 2010 e 766 em 2012, porém esse
matéria-prima sejam competitivas e geradoras de emprego e índice ainda é muito aquém do que se espera de um país com
as dimensões do Brasil”, afirmou o executivo.
renda", destacou o parlamentar federal.
Segundo o deputado José Zico Prado, o encontro expandiu o
conhecimento sobre o tema. “Corrigir as várias opiniões
equivocadas que envolvem o plástico e mostrar a sua importância
na vida das pessoas é valioso, ainda mais para os profissionais
que atuam com a produção de notícias”, afirmou Prado.
Para o presidente da Ajori-SP, Carlos Balladas, o encontro teve
um caráter elucidativo importante ao trazer dados e fatos que
permitem aos profissionais da entidade entender de forma
mais profunda os meandros que envolvem o ciclo de vida do
produto. “A maioria das pessoas desconhece a informação de
que 100% dos plásticos são recicláveis e que a reciclagem é
fonte de trabalho e renda”, disse Balladas.
Miguel Bahiense Neto, apresentou dados sobre a importância do
plástico na vida moderna e destacou que hoje a consciência

Lista posi va: Governo amplia isenção
de tributos para remédios
O Governo Federal ampliou a lista de substâncias usadas na
fabricação de medicamentos que ficam livres da cobrança
dos tributos do Programa de Integração Social (PIS), do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) e Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins). O decreto publicado no Diário Oficial da
União na sexta-feira (27), incluí 174 substâncias na chamada
“lista positiva”, que passa a contar com mais de mil itens
sujeitos ao regime especial. Com a edição do novo decreto,
75,4% dos medicamentos comercializados no país ficam
isentos do PIS/Pasep/Cofins.
A decisão do governo é uma vitória da Frente Parlamentar em
Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor
Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil que mantém canal
de diálogo com Associação da Indústria Farmacêutica de
Pesquisa (Interfarma) e participa ativamente das discussões no
legislativo federal.
Uma das propostas em análise na Câmara é a de emenda à
Constituição (PEC) 301/13, do deputado Francisco Chagas (PTSP), integrante da Frente Parlamentar, que extingue os
impostos sobre produtos farmacêuticos e os insumos utilizados
em sua produção e comercialização. “ A desoneração desta
área é importante para toda a população”, disse Siraque.
Hoje, segundo dados da Interfarma, a carga tributária de
remédios está em 33,9%, o que representa mais de um terço do
preço final pago pelo consumidor.
Regulação - A seleção das substâncias contempladas pelo
crédito presumido obedece a critérios previamente
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), e
levam em consideração as patologias crônicas e degenerativas;
os programas de saúde do governo instituídos por meio de
políticas públicas e a essencialidade dos medicamentos para a

população. Para fazerem jus ao benefício, os medicamentos devem
estar sujeitos à prescrição médica, ser identificados por tarja
vermelha ou preta e destinados à venda no mercado interno.
Com a publicação da nova lista, a Secretaria-Executiva da
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (SCMED),
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizará a
atualização dos preços dos produtos daquelas empresas que já
são optantes do regime especial de utilização do crédito
presumido. Além disso, a Câmara de Regulação será
responsável pelo monitoramento dos preços dos remédios e
por garantir que as reduções tributárias sejam integralmente
refletidas nos preços fixados como teto para os produtos.
As empresas produtoras de medicamentos que atendem aos
critérios estabelecidos no Decreto nº 3.803/2001 que ainda
não optaram pela adesão ao regime especial poderão
protocolizar Requerimento de Habilitação para Concessão de
Crédito Presumido no site da Anvisa.
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