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PLR
CCT RECICLAGEM PLÁSTICA (2015/2017)
REAJUSTE – 10,33% – Correção pelo percentual equivalente a variação integral do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC/IBGE do período de novembro de
2014 a outubro de 2015, até o teto de R$ 7.929,13 (sete
mil novecentos e vinte e nove reais e treze centavos).

QUÍMICOS (2015/2017)
Esta faixa de salário também deve ser aplicada integralmente as empresas de plástico que não estejam
diretamente ligados à atividade produtiva das fases
terciária, secundária e primária, mas aderirem a CCT.

Fixo: 819,08 – acima do teto de R$ 7.929,13 (sete mil
novecentos e vinte e nove reais e treze centavos).

PLR - R$ 560,00 (Fase terciária – separação
e secundária – moagem)
R$ 610,00 (Fase primária – granulagem)

Piso Salarial – Fase Terciária (separação) e Secundária (moagem)
Valor de R$ 1.040,00

A ser paga em 02 parcelas iguais à metade deste valor
cada uma, sendo a primeira até 30/04/2016 e a segunda até 31/10/2016 ou, alternativamente, a critério
das empresas, numa única parcela até 30/06/2016.

Piso Salarial – Fase Primária (granulação)
Valor de R$ 1.120,00

Cesta básica: R$ 121,36

As empresas precisam fazer adesão ao acordo.
O fornecimento da cesta básica é obrigatório, não pode haver nenhuma exigência para a sua entrega.

REAJUSTE – 10,33% – Correção
pelo percentual equivalente a
variação integral do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC/
IBGE do período de novembro de
2014 a outubro de 2015, até o teto de
R$ 7.929,13 (sete mil novecentos e
vinte e nove reais e treze centavos).
Fixo: R$ 819,08 – acima do teto de R$
7.929,13 (sete mil novecentos e vinte
e nove reais e treze centavos).
Piso salarial
Para empresas com até
49 empregados R$ 1.354,41
Para empresas com
50 ou mais empregados R$ 1.388,39
PLR – Os atuais valores, mantidas

FARMACÊUTICOS (2016/2017)
as faixas de empresas com até 49
empregados – R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) e acima de 49
empregados – R$ 1.030,00 (hum
mil e trinta reais) respectivamente.
A ser paga em 02 parcelas iguais
à metade deste valor cada uma,
sendo a primeira até 30/04/2016
e a segunda até 31/10/2016 ou,
alternativamente, a critério das
empresas, numa única parcela até
30/06/2016, mantidas as regras da
cláusula atual.
Estes valores são para empresas
que não tem acordo específico e
seguem a CCT. Em algumas empresas
com metas específicas, os valores
são diferenciados.

Reajuste Salarial de 10% (INPC de 9,91% mais aumento
real de 0,08%)

Este valor será dividido em 12 meses (R$ 74,00) e incorporado
ao Cartão Alimentação.

Fixo: R$ 776,00 para salários acima de R$ 7.760,00 (sete
mil, setecentos e sessenta reais)

Cartão alimentação:
Empresas com até 100 funcionários
Reajuste de 100% do INPC, de R$ 100,00 deverá passar a ser de
R$ 110,00, sendo que, ainda deverá ser acrescido com parcelas
de R$ 74, referentes à incorporação do abono, totalizando R$
184,00, que representa um reajuste total de 84% .

Piso Salarial : R$ 1.378,49 – Para empresas com até 100
empregados
R$ 1.551,55 – Para empresas com mais de 100 empregados
PLR: R$ 1.475,10 – Para empresas com até 100 empregados
R$ 2.046,00 – Para empresas com mais de 100 empregados.
A ser paga em 02 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira até
31 de julho de 2016, e a segunda até 06 (seis) meses após ou,
alternativamente, a critério da empresa, numa única parcela,
até 30 de setembro de 2016.

Empresas com mais de 100 funcionários
Reajuste de 100% pelo INPC, de R$ 160,00 deverá passar a ser de
R$ 176,00, sendo que, ainda deverá ser acrescido com parcelas
de R$ 74, referentes à incorporação do abono totalizando R$
250,00, que representa um reajuste de 56%.

Acesso a medicamentos: Reajuste de 12,5%

Trabalhadores que não recebem o Vale Alimentação
Deverá ser garantido o equivalente as parcelas mensais
referente ao Abono

Abono salarial: O abono salarial terá o reajuste de 100% do
INPC (sendo que o mesmo deverá passar a ser de R$ 880,00).

A data-base do setor
farmacêutico é dia 1º de abril

Dúvidas, reclamações e denúncias, procure a secretaria do Sindiquímicos - A diretoria do Sindiquímicos lembra aos trabalhadores sobre os prazos de pagamentos. Se sua empresa não estiver
praticando o que assegura a Convenção Coletiva de Trabalho, favor procurar a entidade. Dúvidas, reclamações e denúncias, contate a Secretaria Geral : 2463-9062, secretaria@sindiquimicos.org.br
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COM A PALAVRA

CIDADE

Não ao retrocesso!
Reduzir investimentos na Saúde
e Educação é um absurdo. Não é
novidade o sofrimento de quem procura os hospitais da rede pública em
busca de atendimento. As escolas
públicas precisam de socorro urgente, em vez de redução de recursos.
Infelizmente não é esta a visão do
presidente interino Michel Temer.
Preserva o dinheiro dos banqueiros,
não taxa as grandes fortunas e coloca
mais uma vez nas costas dos trabalhadores o valor da fatura.
Em menos de 20 dias de governo, é visível que a gestão Michel
Temer atende aos anseios da minoria brasileira, cujos antepassados já
exploravam o Brasil desde a época
da escravatura. Parcela da sociedade que não admite o trabalhador
ganhando bons salários, viajando de avião para rever seus parentes
em outras regiões do País, matricular os filhos nas faculdades, adquirir automóveis e até mesmo a sonhada casa própria.
É bem claro que o presidente interino Michel Temer começou a
defender posições reacionárias, como precarização das condições de
trabalho, diminuindo direitos conquistados sob muita luta, e acenando
mudanças na Previdência, prejudicando quem contribui com o seu suor
pelo progresso do Brasil. É lamentável ouvir o ministro da Fazenda dizer
que o equilíbrio das contas dependerá de ajustes sociais, sem dizer
uma palavra contra a elite, revoltada pela igualdade que começava a
nascer nesta nação, ainda tão desigual e cada vez mais preconceituosa.
A história nos ensina, principalmente nos terríveis governos de
Margareth Thatcher, na Grã-Bretanha, e Ronald Reagan, nos Estados
Unidos, ambos no final da década de 1970, que o neoliberalismo
destruiu conquistas dos trabalhadores, colocando nas ruas milhões
de desempregados. É dessa terrível escola que Michel Temer pretende colocar em prática suas lições. Ao propor retirada de direitos
e aniquilar investimentos em Educação e Saúde, os únicos beneficiados serão o sistema financeiro, a CNI e as federações estaduais
das indústrias.
Numa equipe ministerial onde mulheres perderam espaço, em
vez de solução, presenciamos cada vez mais o estouro de escândalos,
e a confirmação de que boa parte deles são verdadeiros conspiradores do mal. Contra esse ataque de forças políticas simpatizantes do
atraso e redução de benefícios em prol do trabalhador, precisamos
continuar unidos e mobilizados.
Precisamos gritar bem alto não à precarização, não à reforma da
Previdência com mais prejuízos aos trabalhadores e trabalhadoras.
Não ao corte de dinheiro nas áreas da Saúde, Educação e outras
pastas sociais. Nossa luta continua!

Diretor Nelson Agostinho de Oliveira,
Nelsão, se afasta do Sindicato para
concorrer as eleições municipais

Nelson Agostinho de Oliveira, Nelsão, diretor do departamento de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente do Sindiquímicos, está afastado da entidade pelo período de 1º de junho a 3 de outubro
de 2016 para disputar as eleições 2016 como vereador.
Antonio Silvan Oliveira, presidente e os diretores do Sindiquímicos ressaltam a importância da
entidade e dos trabalhadores do setor químico poderem contar com um representante da categoria
na Câmara Municipal de Guarulhos e desejam boa sorte ao companheiro.
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FURP afirma não ter dinheiro para cumprir a CCT
No dia 3 de junho, a direção da
FURP comunicou o Sindicato e aos
trabalhadores que o aditamento da
CCT, com reajuste de salário e benefícios, não será possível de ser aplicado
por falta de recurso.
A direção do Sindiquímicos lamenta mais uma vez o comportamento da
empresa que, por meio das Secretarias de Planejamento e da Saúde, e
sob alegação de dificuldades financeiras, optem pelo não cumprimento
do aditamento da CCT.
Segundo a direção da FURP, a
empresa não teria caixa para arcar
com os custos destas melhorias e
o Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Planejamento, se recusa
a disponibilizar os recursos para esta
finalidade.
Vale salientar que desde o início
do ano, o governador Geraldo Alckmin, em contato com a direção do
Sindiquímicos e da FEQUIMFAR, havia
sinalizado e vinha afirmando que, por
ocasião da assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho, não teríamos
problemas com a FURP e que o
acordo seria cumprido. Diante destas tratativas, esta medida arbitrária
por parte do governador, nos causa
estranheza, pois acreditamos que
ele está ciente das decisões tomadas
pela direção da FURP e Secretárias do
Planejamento e da Saúde.
Lamentamos também, neste momento, em que a sociedade precisa
da melhoria do fornecimento de medicamentos, por meio da rede pública
estadual, a direção da empresa e o
Governo do Estado passem a tomar
decisões que inviabilizam a fabricação de medicamentos, assim, como
também, fechou alguns postos da
Farmácia Dose Certa, como medida

para contenção de gastos com distribuição dos medicamentos.
A direção da FURP alega que o
acúmulo de dívidas contraídas pela
FURP estão inviabilizando o negócio,
porém, informações dão conta que os
valores que a FURP teria que receber
do estado em função da construção
da Fábrica de Américo Brasiliense,
uma demanda abraçada pelo governador, hoje utilizada pela iniciativa
privada, assim como a falta de pagamento que deveria ser repassada
diretamente da Secretaria de Saúde,
são algumas das causas da atual crise
financeira da empresa.
Nos últimos anos, o governador
do Estado e o seu partido PSDB, têm
explorado politicamente e positivamente, a existência da FURP e o
programa de distribuição de medicamentos por meio das Farmácias
Dose Certa, como competência da
administração tucana, porém, diante
dos fatos, surgem dúvidas: Se este
pessoal é tão competente, porque a
situação na empresa chegou a este
ponto? Ou será que inviabilizar a
empresa é o objetivo do Governo
do Estado, da Secretaria de Saúde e
direção da FURP?
Cabe ressaltar que nos últimos
anos, o Governo, por meio da Secretaria de Saúde, tem aumentado o volume de compras de medicamentos
produzidos pela iniciativa privada.
Portanto, registramos: Esta medida de inviabilizar a produção e
buscar incentivar a compra junto as
empresas privadas, beneficia e atende a quem?
O Governo do Estado, Secretaria
de Saúde e direção da empresa precisam mostrar para a sociedade quais
os ganhos com a política em curso.

Trabalhadores da FURP e Farmácias
Dose Certa em estado de greve

Diante da não aplicação de reajuste e do não cumprimento da
Convenção Coletiva de Trabalho
– CCT 2016/2017 assinada no dia
11 de abril, os trabalhadores da
Fundação Para o Remédio Popular – FURP e das Farmácias Dose
Certa estão em estado de greve.
A decisão foi aprovada em
assembleia no último dia 23 de
maio, após a paralisação iniciada no dia 20. Na ocasião,
os trabalhadores votaram pela
suspensão da paralisação, mas

pela manutenção do estado de
greve, com indicação de nova
paralisação caso os reajustes
de salários e demais benefícios
não fossem aplicados nos meses de abril e maio.
As unidades das Farmácias
Dose Certa suspenderam as atividades no dia 23. Neste dia, funcionaram as unidades de Santana, Sé, Santo Amaro e Clínicas.
Mobilização: A paralisação
da FURP e nas Farmácias contou

Luta por direitos
e respeito

com o apoio de assessores e diretores da entidade, da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo – FEQUIMFAR,
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico –
CNTQ e Força Sindical SP e Regional, e demais Sindicatos filiados,
como STAP, Sindifícios, Sindicato
dos Têxteis e Sindbeneficente.
O estado de greve foi aprovado
em assembleia pelos trabalhadores na segunda, dia 16 de maio.

Desdobramentos
Mediação no TRT

Em comunicado distribuído aos usuários
do Programa Dose Certa, a direção do Sindicato informou que está exigindo do governo
do Estado, Secretaria da Saúde e direção da
FURP que melhorem, em caráter de urgência,
as condições de trabalho dos trabalhadores
das Farmácias Dose Certa como também as
condições de atendimento à população, ao
invés de ficarem fechando as farmácias para
reduzir os gastos na área da saúde.

No dia 1º de junho, uma
mediação de conciliação
no Tribunal Regional do
Trabalho – TRT determinou
um prazo de 48h para que a
FURP se manifestasse.

ENDEREÇOS DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO INFORMEQUIM
Acqua Sport – Rua Jaiminho – Vila Progresso
FACIG – Av. Guarulhos – Vila Augusta
NAPA Shopping – Rua Carlos Drummond de Andrade, 125 – Inoocop
PH Odontologia – Rua XV e Novembro, 85 – Centro
Papelaria Nova Geração – Rua Ceres, 429 – Vila São Rafael
Papelaria Santos Macedo – Rua do Rosário, 449 – Macedo
Drogaria Século XXI – Av. Santos Dumont, 1955 – Cumbica
Multi Clin Odonto – Av. Santo Antonio Aventureiro, 137 – Taboão
Tina’s Hair Cabeleireiros – Av. Tiradentes, 2378 – Jardim Pinhal
SEISA – Rua Lucila, 57 – Centro
Pedra Verde – Rua Leopoldo, 95 – Jd. Zaíra
CEPAC – Av. Timóteo Penteado, 5 – 2 º andar – Centro
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Autoescola Conquista
Hiper Farmac
Guarulhos: Avenida Tiradentes, 3.399 – Jd. Bom Clima
Avenida Tiradentes, 3.209 – Jd. Bom Clima
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 597 – Jd. Cocaia
Rua Jacob, 53 - Jd. Tranquilidade
Rua Cachoeira, 360 – Jd. Rosa de França
Rua Cachoeira, 664 – Jd. Rosa de França
Av. Otávio Braga de Mesquita, 2.003 – Vila Barros
Rua Treze de Maio, 165 – Vila Galvão
Avenida Sítio Novo Aracati, 27 – Jd. Lenize
Avenida Emílio Ribas, 2.056 – Jd. Tranquilidade

Avenida Emílio Ribas, 2.299 – Jd. Tranquilidade
Avenida Paulo Faccini, 2.163 E – Bosque Maia (Manipulação)
Rua João Gonçalves, 430 – Centro
Rua São Vicente de Paulo – Centro
Jaçanã – São Paulo: Av. Paulo Lincoln do Vale Pontin, 881
Faculdades Anhanguera/ Torricelli – Rua do Rosário – Macedo
ENIAC – Rua Força Pública, 89 – Centro
Colégio Presidente Kennedy – Rua Otávio Forghieri – Centro
UNIFIG – Av. São Luiz, 315 – Vila Rosália
Dival Ótica – Rua João Gonçalves, 238 – Centro
O Sindiquímicos agradece a todos pela disponibilidade e parceria na
distribuição do material Informativo da categoria Química.
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SINDICATO EM AÇÃO

Sindiquímicos promoveu
assembleia na Brasfilter

No dia 19 de maio, o Sindicato dos Químicos de Guarulhos e região Sindiquímicos
promoveu assembleia com os
trabalhadores da Brasfilter.
Na pauta do encontro
com os trabalhadores, o
cumprimento da cláusula
15ª da Convenção Coletiva
da categoria CCT sobre a
Participação nos Lucros e/ou
Resultados PLR.
A empresa fez o pagamento parcial do valor devido, e está usando um argumento que não pode ser

aceito pelo Sindicato dos
Químicos e muito menos,
pelos trabalhadores.
A empresa está pagando
para os trabalhadores representados por essa entidade
sindical, o mesmo valor pago
para os trabalhadores representados pelo Sindicato dos
trabalhadores Metalúrgicos.
Na assembleia, os trabalhadores autorizaram os Químicos a negociarem uma
proposta conciliatória com a
direção da Brasfilter, visando
encontrar uma solução que

PLR foi aprovada por
trabalhadores na Contene

Sindiquímicos esteve na Plastfoam para
falar sobre os direitos dos trabalhadores

Trabalhadores da Contene Indústria e Comércio
de Plásticos aprovaram em
assembleia no dia 2 de maio
a PLR/2015.
A assembleia foi realizada pelo diretor Luiz Carlos
Concilho e a equipe de Ação
Sindical do Sindiquímicos.

PLR foi aprovada por
trabalhadores na FIX
Trabalhadores da FIX
aprovaram em assembleia
no dia 2 de maio a PLR/2015.
A assembleia foi realizada pelo diretor Almir
Marinho e a equipe de Ação
Sindical do Sindiquímicos.

Trabalhadores da
Hammer aprovaram PLR
No dia 29 de abril, trabalhadores da Hammer
aprovaram em assembleia a
PLR/2015. A assembleia foi realizada pelo diretor Luiz Carlos
Concilho pela equipe de Ação
Sindical do Sindiquímicos.

No dia 3 de maio, o
Sindiquímicos, representado pelo seu diretor Luiz
Carlos Concilho e a equipe
de Ação Sindical, estiveram na empresa Plastfoam
Indústria e Comércio de

garanta o pagamento do
valor previsto na nossa Convenção Coletiva.
Na assembleia, os trabalhadores reclamaram também da ausência de uma politica de atualização de cargos
e salários. O Sindicato rá notificar a direção da Brasfilter
para se manifestar também,
sobre essa reclamação e sobre a aplicação das cláusulas
da Convenção Coletiva de trabalho 2015/2016, que trata
da Segurança em Máquinas
Injetoras de Plásticos.

Plásticos para conversar
com os trabalhadores.
Na pauta do encontro,
esclarecimentos sobre os
direitos dos trabalhadores
como cesta básica, convênio
médico e refeição.

Ducor Tintas
A equipe de Ação Sindical
do Sindiquímicos esteve na
empresa Ducor Tintas no dia
30 de maio.
Na pauta do encontro com
os trabalhadores, o Sindiquímicos deu boas vindas à empresa

e aos trabalhadores que oriundos de Arujá se instalaram
recentemente no município
de Guarulhos e agora são
representados pela entidade.
Em assembleia, os trabalhadores aprovaram a PLR.

Pavão Indústria
No dia 30 de maio, uma
equipe do formada por assessores e diretores do Sindiquímicos - Sindicato dos Químicos
de Guarulhos e Região esteve
na empresa Pavão. Na pauta
do encontro com os trabalhadores, o Sindiquímicos deu
boas vindas à empresa e aos
trabalhadores, antes representados pelos Vidreiros, e agora,

pela entidade.
Na ocasião, a equipe do
Sindiquímicos apresentou
a entidade, apresentou a
Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, os benefícios
oferecidos pelo Sindicato,
campanha de sindicalização
e respondeu alguns questionamentos sobre direitos,
entre outros assuntos.

Trabalhadores da Plásticos Alko se
mobilizam por melhorias e respeito
No dia 3 de junho, o Sindiquímicos realizou assembleia
com os trabalhadores da empresa Plásticos Alko.
Na assembleia, os trabalhadores construíram uma pauta
de reivindicações de melhorias
das condições de trabalho para
que a empresa se manifeste.
O Sindicato notificou a empresa elencando as seguintes
demandas:
• Demissões por justa causa sem qualquer motivo;
• Cestas básicas estão sendo retiradas dos trabalhadores
por qualquer motivo, sem
justificativa;
• A refeição fornecida é de
qualidade ruim, quase estragada e, se algum trabalhador
reclamar, é advertido;
• Desvio de função: ajudante de produção operando
máquinas, sendo obrigados
muitas vezes a operar duas
máquinas ao mesmo tempo,
sob alegação que a produção
não pode parar;
• Maus-tratos, falta de
respeito, humilhação, acusações, punições, intimidação e
assédio moral cometidos pela
gerência de RH e outros chefes;
• O convênio médico só permite a inclusão de dependentes
dos funcionários mais antigos,
os novatos não têm direito e a
empresa não apresenta justificativa de tal medida;
• A insalubridade é paga
somente para os empregados

mais antigos, os admitidos
recentemente não recebem;
• Descontos indevidos em
folha de pagamento e aqueles
que questionam, são advertidos;
• Setor da Calandra: funcionários reclamam a grande
quantidade de fumaça no setor,
e chegam a passar mal. Alegam
que o local é muito abafado,
com calor excessivo e a única
porta de emergência é mantida
fechada. Os trabalhadores que
reclamaram junto à gerência,
foram advertidos;
• Falta de EPI’s: O uniforme
é fornecido somente para o
setor que o filho do proprietário é responsável, os demais
empregados não têm o mesmo
“direito” e ainda são criticados
pelos trabalhadores do setor
em questão;
• A empresa recusa o recebimento de quase todos os
atestados médicos apresentados, porém aqueles que são
aceitos não são abonados,
ocorrendo o desconto do dia.

Os trabalhadores do turno
da noite narram humilhações
por parte da gerência. Eles são
classificados como vagabundos
e preguiçosos.
Narram que recentemente
um trabalhador demitido teve
que sair da empresa de meia,
pois a gerência mandou que ele
retirasse os sapatos, pois estes
pertenciam à empresa.
Segundo denúncia dos trabalhadores, a gerência deu as
seguintes alternativas: Desconto de R$ 100 nas verbas
rescisórias pelo calçado ou
o trabalhador entregaria o
calçado. Diante da proposta, o
trabalhador, indignado, optou
por não pagar pelos sapatos.
Tal conduta é considerada
como abusiva na relação Capital
X Trabalho, caracterizando assédio moral, podendo acarretar
severos danos aos trabalhadores e a responsabilização
objetiva do empregado.
O Sindicato aguarda manifestação da empresa.

Negociações de PLR /2016
O Sindiquímicos já fechou as negociações de PLR 2016 nas seguintes
empresas: Aché, Allergan e Bemis do Brasil (Ex-Dixie Toga).
Estão em curso as negociações com as seguintes empresas: Axalta,
Saint Gobain, Sun Chimical Baruel, Mebuki, BetterPlas.
O Sindicato se coloca à disposição dos trabalhadores para eventuais esclarecimentos
Dúvidas, sugestões, reclamações e denúncias, ligue Secretaria Geral: (11) 2463-9062 – secretaria@sindiquimicos.org.br com Cortez e/ou Luciana. Subsede: (11) 4486-5496 – subsede@sindiquimicos.org.br com José Ailton e/
ou Ricardo. Whatsapp: (11) 97481-7636. Acompanhe as atividades do Sindiquímicos: www.sindiquimicos.org.br

UTILIDADE PÚBLICA
Acidentes de Trânsito – 194
Ambulância / Pronto-Socorro – 192
Bombeiros – 193
Defesa Civil – 199
Polícia Militar – 190
Polícia Civil – 147
Guarulhos
SAAE – Tel.: (11) 0800-101042

Energia elétrica – Bandeirante
Tel.: (11) 0800-7210123
Delegacia de Defesa da Mulher
Tel.: (11) 2485-8524
Conselho Tutelar da Criança e Adolescente I (Reg. Centro)
Tels.: (11) 2441-2437 / 2441-2438
Plantão: (11) 99448-4372

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente II
(Reg. Cumbica)
Tels.: (11) 2412-9062 / 2446-3760
Plantão: (11) 99449-9534

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente IV
(Reg. Pimentas)
Tels.: (11) 2498-2879 / 2496-5466
Plantão: (11) 99452-8521

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente III
(Reg. São João / Bonsucesso)
Tels.: (11) 2431-9081 / 2431-8485
Plantão: (11) 99453-7959

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente V
(Reg. Taboão)
Tels.: (11) 2408-2824 / 2443-4057
Plantão: (11) 99313-2326
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Festa julina
29 DE JULHO
A PARTIR DAS 18H
NA SEDE DO
SINDIQUÍMICOS

5

SOCIAL/MULHER

3O Encontro de trabalhadoras
no Clube de Campo

O evento será realizado no dia 19 de
novembro, das 9 às 12h, no Clube de
Campo em Mairiporã.

Campanha do Agasalho

O Sindiquímicos, por meio do
departamento Social/Mulher, está
promovendo a sua campanha do
agasalho 2016 e espera receber a
doações de roupas e calçados em
boas condições de uso.
INFORMAÇÕES:
departamento Social/Mulher:
(11) 2463-9079
com Vilma Pardinho e Elaine de Paula
mulher@sindiquimicos.org.br

6

SINDIQUÍMICOS

Maio/junho de 2016
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No dia 28 de abril, a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social
– CNPS recebeu o Seminário Nacional
do Dia em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho, no
auditório do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, em Brasília.
Ações regressivas acidentárias –
passado, presente e futuro foi o tema
apresentado por Fernando Maciel,
procurador federal e coordenador da
ETR- Regressivas, da Advocacia Geral
da União – AGU.
Fernando apresentou as consequências sociais do acidente do trabalho
em dados alarmantes. Segundo dados
da OIT, as estatísticas mundiais contabilizam: 337 milhões acidentes/ano;
923 mil acidentes/dia; 10 acidentes/
segundo; 2,3 milhões mortes/ano e
6,3 mil mortes/dia.
E segundo a MTPS – AEAT 2014, as
estatísticas brasileiras contabilizam:
704.136 acidentes do trabalho registrados; 2.783 mortes (aproximadamente
8 por dia; 240 por mês) e 82 acidentes/
doenças ocupacionais a cada hora.
Para Antonio Cortez Morais, representante da Força Sindical no
Conselho, secretário-geral do Sindicato dos Químicos de Guarulhos e
Região – Sindiquímicos e secretário
de Assuntos Previdenciários da Força
Sindical/SP e Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Ramo Químico
– CNTQ, os dados são alarmantes e indicam o quanto estamos distantes das
ações preventivas. “Ao falar das ações
regressivas acidentárias levamos em
conta os acidentes e mortes notificadas, mas precisamos ressaltar o quanto de notificações não são feitas por
conta da informalidade do trabalho,
dados não computados que tornam
o cenário ainda mais preocupante”,
assegura Cortez.
Ação Regressiva Acidentária é a
ação proposta pelo INSS a fim de
obter o ressarcimento das despesas
previdenciárias com os acidentes do
trabalho, ocorridos por culpa dos empregadores.

O palestrante também apresentou o
cenário passado e presente, bem como
indicações de futuro.
Passado (1991-2007): Ações regressivas não recebiam um tratamento
prioritário no âmbito do INSS/PGF;
Média de ajuizamento: 16 ações/ano/
Brasil; Resolução CNPS 1.291/2007
(Marco divisor): Recomendou ao
INSS a adoção de medidas cabíveis
para ampliar a propositura de ações
regressivas contra os empregadores
considerados responsáveis por acidentes do trabalho;
Presente (2008-2015): Caráter
prioritário e estratégico no âmbito da
PGF; Parcerias institucionais (MTPS,
MS, FUNDACENTRO, MPT, Justiça do
Trabalho, Sindicatos, Polícia Civil, etc.),
com média de ajuizamento: 438 ações/
ano/Brasil (exponencial aumento de
2.730%)
Ações ajuizadas: 3.962 com expectativa de ressarcimento: R$ 718
milhões. No total arrecadado: R$
16.936.277,29
Futuro (2016 - …): Otimizar a atuação em matéria de ações regressivas
acidentárias, com as seguintes estratégias: Intensificar análise de acidentes
fatais e graves; especializar atuação
através de ETRs; ampliar projeto de
ações regressivas coletivas; alinhar
atuação da PGF com as metas institucionais do MTPS; priorizar segmentos
econômicos que mais matam e incapacitam totalmente os trabalhadores;
especializar atuação através de ETR,
com a criação de uma Equipe de
Trabalho Remoto – ETR com atuação
especializada e de âmbito nacional,
para instrução dos PIPs e posterior
ajuizamento de ações regressivas;
portaria PGF 157/2016 instituiu ETR
inicialmente com 10 Procuradores
Federais (início 02/05); vinculação
direta à CGCOB/PGF, que fixará o
plano de ação, estipulará as metas e
irá monitorar as atividades através de
relatórios mensais, tendo como meta,
dobrar a média de ações ajuizadas nos
últimos 5 anos.

Foto: stapguarulhos.org.br

Ações regressivas acidentárias foi tema
de Seminário no Conselho de Previdência

Empresas do setor
devem manter
licenciamentos em dia

O Sindicato tomou conhecimento de que a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano – SDU vem intensificando a fiscalização buscando identificar alvarás
de licenciamentos vencidos nas empresas do município de Guarulhos.
O Sindicato alerta as empresas do nosso setor que atentem-se para a
adequação dos documentos e licenciamentos, a fim de evitar transtornos,
desconfortos e surpresas desagradáveis, cumprindo assim exigências legais
do município.
Esta situação nos preocupa, considerando que a suspensão de atividade
de uma empresa, por irregularidade da documentação, poderá trazer prejuízos irreparáveis e, sem dúvida, as consequências irão impactar na vida dos
trabalhadores que representamos.
O Sindiquímicos se coloca à disposição das empresas para ajudar no que
for necessário.
Na próxima edição, mais informações sobre o assunto.

Fique por dentro
Siglas importantes para o dia a dia do trabalhador
FAP = Fator Acidentário de Prevenção
SAT = Seguro Acidente do Trabalho
RAT = Risco Ambiente do Trabalho
NTEP = Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário
CNPS = Conselho Nacional de Previdência Social
PPRA = Programa Prevenção de Riscos Ambientais
PPP = Perfil Profissiográfico Previdenciário
LTCAT = Laudo T. de Condições
Ambientais do Trabalho
PCMSO = Programa Controle Médio
de Saúde Ocupacional
NR = Norma Regulamentadora
SESI = Serviço Social da Indústria

CNAE = Classificação Nacional
de Atividade Econômica
CNIS = Cadastro Nacional de Informações Sociais
NIT = Número de Identificação do Trabalhador
NTEP = Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário
MF = Ministério da Fazenda
RFB = Receita Federal do Brasil
MTPS = Ministério do Trabalho e Previdência Social
CAT = Comunicação de Acidente do Trabalho
PF = Polícia Federal
MS = Ministério da Saúde
INSS = Instituto Nacional de Seguro Social
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FAP/SAT e as novas regras das perícias médicas
foram temas de Oficina promovida pelo Sindiquímicos

Sobre o evento
“O FAP é um importante instrumento de prevenção em saúde
do trabalhador. Lembrando que a
gestão de saúde e meio ambiente
é de responsabilidade da empresa.
O FAP proporcionou também que
as áreas distintas das empresas se
conversem, mas ainda é preciso
que a empresa se conscientize
que investir em prevenção e saúde
significa que o trabalhador não vai
adoecer e ser mutilado, sem contar
com o benefício econômico e social que este investimento gera”,
ressaltou Paulo César Andrade
Almeida ao abordar a regulamentação do FAP/SAT.
Ao falar de Perícias Médicas
pelo SUS, Marco Antonio Pérez, contextualizou a relação de

trabalho, previdência e saúde
ao longo da história. Quanto às
novas regras para a realização
das perícias médicas no Sistema
Único de Saúde – SUS conforme alterações do decreto nº
8.691/2016, ele salientou que
este atendimento será feito
pelo SUS em localidades em que
o INSS não tem condições de
atender a grande demanda. Este
atendimento requer treinamento dos profissionais da saúde e
locais adequados para a perícia.
Os participantes enalteceram o evento. Na opinião dos
trabalhadores Lismaiane Aragão
Santos, da Adecol e Thiago Silva
e Marcelo da Rocha, da Avamiller,
o evento abordou aspectos rele-

vantes sobre os temas e sanaram
algumas dúvidas.
A Oficina voltada aos trabalhadores de RH e DP do setor
químico, engenheiros e técnicos
de Segurança do Trabalho e
foi prestigiada por diretores e
assessores do Sindiquímicos,
representantes da FEQUIMFAR,
da CNTQ, Força Sindical/SP, Força
Sindical e de diversas categorias
(Técnicos de Segurança, Metalúrgicos, Servidores Públicos e
Trabalhadores nas Refeições),
por Tatiana Machado, representante da Secretaria Municipal do
Trabalho, entre outros.
O evento que integrou o mês
do trabalhador teve o apoio da
FEQUIMFAR e CNTQ.

O Sindiquímicos promoveu,
no dia 11 de maio, a Oficina sobre
FAP/SAT e as novas regras para a
realização das perícias médicas.
O evento, coordenado pela
Secretaria Geral em parceria
com o departamento de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente,
foi realizado na sede do Sindiquímicos e abordou temas
como Acidentes de Trabalho
e as alíquotas do SAT e do FAP
para as empresas com Paulo
César Andrade Almeida, coordenador-geral de Política
de Seguro contra Acidentes
do Trabalho e Relacionamento Interinstitucional CGSAT/
DPSSO/SPPS/MF e as novas
regras para a realização das
perícias médicas no Sistema
Único de Saúde – SUS conforme alterações do decreto nº
8.691/2016 com o Dr. Marco
Antonio Gomes Pérez, médico
e diretor do departamento de
Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional –DPSSO/SPPS/MF.
Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico
– CNTQ ressaltou a importância
do evento e anunciou o lançamento de uma campanha junto
às empresas para o cumprimento das Convenções Coletivas de
Trabalho de Segurança nas Máquinas Sopradoras e Injetoras.
“Iremos intensificar uma ação
mais efetiva da entidade com
visita às empresas da categoria
para verificar se há o respeito à
Convenção e as empresas que
se negarem ou não estiverem
cumprindo a lei serão acionadas via Ministério Público do
Trabalho”.
Para Antonio Cortez Morais,
secretário-geral do Sindiquímicos, representante da Força
Sindical no Conselho Nacional
de Previdência Social – CNPS,
secretário de Assuntos Previdenciários da Força Sindical/
SP e CNTQ, o assunto merece
maior cuidado, afinal, não basta
só contratar, o empresário tem

que ter zelo pela saúde e integridade física de seus trabalhadores. “O trabalhador precisa
ter sua saúde preservada”.
“Temos que assegurar a
integridade física dos trabalhadores, com uma programação
que envolva a CIPA, SIPAT e
o SESMT da empresa, assim
como todos os responsáveis por
prevenção em saúde e com um
ambiente de trabalho salutar”,
considerou Nelson Agostinho
Oliveira, Nelsão, diretor licenciado do departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
do Sindiquímicos.
Edson Dias Bicalho, secretário-geral da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas do
Estado de São Paulo – FEQUIMFAR e presidente do STI de
Bauru, aposta na conscientização do trabalhador e empregadores. “Temos que promover
uma maior conscientização,
afinal, a vida vale mais do que
o emprego”.
Marcos Ribeiro, Marquinhos,
presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho
do Estado de São Paulo – Sintesp e representante da Força
Sindical/SP e Walquiria Kasaz,
coordenadora da gerência em
saúde do Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador – CEREST, parabenizaram o Sindiquímicos pela iniciativa do evento
e enalteceram a relevância dos
temas para a prevenção em
saúde do trabalhador.
“Eventos como este ressaltam a importância das proteções coletivas chamando às
empresas à responsabilidade
no cumprimento das Convenções e Normas Regulamentadoras. Envolvendo a CIPA e o
SESMT, a cada dia que passa,
e melhorar seus Planos de
Ações, garantindo, assim, a
integridade física de trabalhadores e trabalhadoras”, disse
João Donizeti Scaboli, diretor
do departamento de Saúde do
Trabalhador da FEQUIMFAR.
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RESULTADOS
SEXTA
Adecol
Royal Química
Pano Cap II
Estiloplast

06 X 03
07 X 02
04 X 07
02 X 07

Pano Cap I
Menaf
Caverão
Ranca Toco

SÁBADO
Contrátil
AQIA I
Luguez I
AQIA II
Playnik
MMS
Luguez II
Tintas Vip
Romapack II
Nitronplast I
Ind. Química River
Nitronplast II
Karina II
Kilimplast
Rosat
Brasilux

07 X 06
00 X 01
05 X 07
04 X 00
10 X 01
00 X 01
01 X 00
05 X 07
01 X 03
00 X 01
01 X 07
05 X 01
00 X 01
02 X 04
04 X 06
04 X 03

Romapack
Papel Papelão
Brazilian Color I
Tinturas Futura
A&A
Axalta
Farmarin I
Brazilian Color II
Farmarin II
Usiquímica
Karina I
Actega Overlake I
Actega Overlake II
Oliveira & Oliveira
Plásticos Alko
Baruel

10º Festival de Futsal
Realizada nos dias 6 e 7 de
maio, em comemoração ao mês
do trabalhador, a 10ª edição do
Festival de Futsal do Sindiquímicos foi um sucesso.
Ao longo dos dois dias foram
realizados 20 jogos com a participação de 40 times formados por
trabalhadores das empresas da
categoria.
“Mais uma vez o Festival de
Futsal promovido pelo Sindica-

to, consolidou o evento com alegria, estímulo ao esporte e a integração entre os trabalhadores das
empresas participantes e as famílias que acompanharam os jogos”,
ressaltou Antonio Silvan Oliveira,
presidente do Sindiquímicos.
“O evento foi um sucesso. As
equipes estão de parabéns”, disse João Pedro Pereira Neto, diretor do Sindiquímicos e coordenador do Festival do Futsal.

O evento realizado na Quadra Poliesportiva do Sindiquímicos (ao lado da sede) no Macedo
contou também com a coordenação dos funcionários Odiney Marinho, Adriana Carnaes, e Sandro
Pereira da Silva e foi prestigiado
por trabalhadores da categoria e
diretores.
O Festival contou com o patrocínio do Biga’s Restaurante e apoio
dos funcionários da entidade.
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3ª edição do Boi no
Rolete é sucesso
O Sindiquímicos promoveu no sábado, 21 de
maio, a 3ª edição do Boi no Rolete. O evento que
encerrou uma programação especial do mês do
trabalhador foi realizado no Espaço Multifuncional na entidade.
A animação ficou por conta da dupla Kleber &
Kleymar e seus convidados: as duplas Geraldo e Reinaldo e Juan e Maringá, os cantores Beto Gasparoni
e João Vitor. O grupo de pagode Novo Sentido também fez a alegria de todos.
Foram assados um boi e dois porcos.
A coordenação do evento foi de Nelson Agostinho de Oliveira, Nelsão, diretor licenciado do de-

partamento de Saúde e ex-secretário adjunto do
Trabalho e Vilma Pereira Pardinho, diretora do departamento Social/Mulher.
Nelsão agradeceu a todos os presentes pelo prestígio e aos funcionários e colaboradores pelo empenho e dedicação.
O evento foi prestigiado pelos diretores do
Sindiquímicos e pelo deputado federal Eli Corrêa
Filho (DEM).
A dupla Kleber & Kleymar coordenou a entrega de
um micro-ondas doado pela MXT Shop.
Biga’s Restaurante e Epa Boi no Rolete foram os
apoiadores do evento.
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Sindiquímicos realiza Ação Cidadania no Jardim Lenize
Como parte dos eventos em comemoração ao mês do trabalhador, o Sindiquímicos, representado pelos departamentos de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente e o Social/Mulher, realizou no dia 14 de maio, a
Ação Cidadania no Jardim Lenize em Guarulhos (Rua Vida Nova – Praça em frente à
EPG Paulo Autran).
Durante todo o sábado, foram realizados cerca de 300 atendimentos com corte
de cabelo, aferição de pressão, medição de
taxa de glicemia e orientação jurídica.
Na ação, o Sindicato disponibilizou duas
tendas e o ônibus da entidade (a Unidade
Móvel da Ação Sindical – UMAS) para a realização dos serviços.
“Este evento integrou a programação
do mês do trabalhador do Sindiquímicos.
Foi um evento planejado para atender o
trabalhador do Lenize e região e seus familiares”, ressaltou Antonio Silvan Olivei-

ra, presidente do Sindiquímicos.
“Este foi mais um exemplo de cidadania, com atendimento a população do Lenize e arredores”, disse Nelson Oliveira
Agostinho, Nelsão, diretor licenciado do
departamento de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente do Sindiquímicos, que ficou contente com a adesão dos participantes.
Para Vilma Pereira Pardinho, diretora do
departamento Social/Mulher do Sindiquímicos, os atendimentos atingiram os objetivos da entidade.
Para a realização desta belíssima ação
de cidadania, o Sindiquímicos contou com
a parceria da OAB/Guarulhos que enviou
um representante para a orientação jurídica, alunos de direito da Unimesp –  FIG, alunos de enfermagem do Colégio Êxitus e alunos da escola de cabeleireiros Karen e da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Ramo Químico – CNTQ.

Acidentes e doenças do trabalho:
ações de prevenção devem ser diárias
“Um ambiente seguro e salutar é de suma
importância para a defesa da vida e direitos
dos trabalhadores e das trabalhadoras”, ressalta Nelson Agostinho de Oliveira, Nelsão,
diretor do departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Sindiquímicos
28 de abril, Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho
é uma data a ser lembrada e serve também
para conscientização e discussão de ações
preventivas.
Segundo a OIT, são cerca de 160 milhões de acidentes e doenças de trabalho
por ano no mundo. No Brasil, entre 2012 e
2014 ocorreram mais de 2 milhões de acidentes de trabalho.
Pra combater estes dados alarmantes, se
faz necessário que as empresas e trabalhadores se conscientizem e promovam ações de
prevenção à saúde e segurança. “As ações neste sentido devem ser diárias”, ressalta Nelsão.
“A data é um importante instrumento de
visibilidade e conscientização sobre o quanto
é necessário manter um ambiente de trabalho seguro. Parabenizo as lideranças sindicais,

em especial do setor químico no âmbito nacional, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido buscando um melhor ambiente de
trabalho, sem risco à saúde ou a integridade
física dos trabalhadores e das trabalhadoras”,
diz Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região
– Sindiquímicos e Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico – CNTQ.
O direito universal à saúde é uma conquista
da cidadania brasileira, garantida na Constituição Federal, em seu artigo 196, como “… um
direito de todos e um dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas…”.
A Saúde do Trabalhador está contemplada no âmbito deste direito na própria Carta Magna, disposta em seu artigo 200 como
competência do Sistema Único de Saúde.
Nesse sentido, as questões que associam saúde e trabalho deixam de se relacionar exclusivamente à relação entre trabalhador e empregador, passando a ser também um objeto
da Saúde Pública. O ato social destas mortes
é alto e chega a 4% do PIB (Produto Interno
Bruto) do País.

Benefícios

CLUBE DE CAMPO

A tirolesa só funciona aos domingos
O Clube de Campo estará em recesso de 1 a 30 de junho.
O Parque Aquático fecha em junho e abrirá em agosto
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Atrações e shows

Para animar os sócios, dependentes e convidados, o palco foi
coordenado pelos diretores do Sindiquímicos. Passaram pelo palco Kleber & Kleymar, Dario Neto e banda e o grupo Novo Sentido
que encerrou o evento coordenado pela Comissão de Festa formada pelo departamento Social do Sindiquímicos, com o apoio de
diretores, funcionários do Sindiquímicos e Clube de Campo, Torre
Forte Produções e Troad Assessoria & Comunicação.
Penacho da Torre Forte Produções, amigo e parceiro do Sindiquímicos nos eventos, que morreu em dezembro de 2015, foi homenageado por todos que passaram no palco.
Durante todo o dia, além das atrações no palco, os associados
e familiares tiveram acesso à piscina, pedalinho, churrasqueiras,
praça de alimentação, com barracas e quiosques de lanches, salgados, churrasco, doces e bebidas.

Prêmios

Foram sorteados vários prêmios, entres eles: 4 TVS, 10 bicicletas e 10 finais de semana na Colônia de Férias do Sindiquímicos
em Caraguatatuba.
O Sindiquímicos agradece as empresas e entidades que doaram
os prêmios, como Aché, Allergan, Pra Festa, Saint Gobain, Karina,
FEQUIMFAR, Força Sindical/SP e CNTQ. E Next Saúde pela ambulância presente no evento.

SINDIQUÍMICOS
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Sindiquímicos realizou a Festa do
Trabalhador em seu Clube de Campo
Dando início a programação do
mês do trabalhador, o Sindicato
dos Químicos de Guarulhos e Região Sindiquímicos promoveu no
dia 1º de maio, em seu Clube de
Campo em Mairiporã, as comemorações pelo Dia do Trabalho.
Shows, diversão e sorteio de prêmios marcaram a passagem desta
data que reuniu a família química.
Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e CNTQ,
reafirmou o compromisso de sua
diretoria que tem trabalhado incansavelmente para corresponder o voto de confiança dado pelos trabalhadores e assegurar os
direitos trabalhistas já conquistados. Ressaltou também a necessidade de mobilização e unidade
diante do cenário atual político e
econômico. “Temos lutado junto
às entidades representativas dos
trabalhadores como à Força Sindical, FEQUIMFAR e CNTQ pela manutenção de postos de trabalho,
pela garantia e manutenção dos
direitos trabalhistas e contra a redução de juros”.
A festa foi prestigiada por Ser-

gio Luiz Leite, presidente da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo FEQUIMFAR, 1º secretário da Força
Sindical e vice-presidente da IndustriALL Global Union, que parabenizou o Sindicato e toda família
química pela belíssima estrutura
de lazer e ressaltou a importância

da classe trabalhadora para o desenvolvimento deste país. “Diante
da crise com 11 milhões de desempregados, somos uma das poucas
categorias químicas e farmacêuticas a conseguir o aumento com reposição integral da inflação. A classe trabalhadora não tem preguiça,
com oportunidade, a gente produz
e faz este país crescer”.
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Colônia de férias

COMO SER SÓCIO
SÓCIO DA CATEGORIA

SÓCIO VOLUNTÁRIO

R$ 26,00 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 24,00

Taxa de Adesão Categoria: R$ 29,00

R$ 58,00 mensais

O valor da mensalidade é descontado
mensalmente em folha de pagamento.

O 1º pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição,
os demais por meio de boleto bancário ou diretamente
na sede do sindicato.

O Sindiquímicos informa a todos, que a mensalidade associativa, abrange
a todos os trabalhadores da categoria na data-base de 1º de novembro, conforme previsão estatutária.

COLÔNIA DE FÉRIAS
A diretoria do Sindiquímicos informa que as reservas na Colônia tiveram um reajuste agora em novembro e em dezembro
passaremos a trabalhar na Colônia com o sistema de diárias.

SORTEIOSorteio
COLÔNIA
DE FÉRIAS
sujeito a alteração
JUNHO
SORTEIO               DIARIA
01/06/2016      01/07 (08:00) a
08/06/2016     08/07 (08:00) a
15/06/2016      15/07 (08:00) a
22/06/2016      22/07 (08:00)   a

06/07/2016 (08:00)
13/07/2016 (08:00)
20/07/2016 (08:00)
27/07/2016 (08:00)

Obs.: Os sorteios são realizados às 08h00, na sede do Sindiquímicos e
lembramos que é necessário a presença do sócio ou um representante.
Caso não tenha número suficiente de associados para o sorteio, os
apartamentos ficam a disposição. Recepção/Benefícios: (11) 2463-9072

A Colônia de Férias estará
fechada de 1º a 30 de agosto
para Férias e Manutenção.

Valores diária (mínimo 3 diárias)
Sócios: R$ 25,00 (Diária)
Dependente: R$ 25,00 (Diária)
Filhos até 21 anos
Crianças menores de 07 anos
Isentas
Parente: R$ 40,00 (Diária)

*Reservas com 30 dias de antecedência sujeito à sorteio

Horário de funcionamento do Parque Aquático em Caraguatatuba:
sexta a terça-feira, das 9h às 18h; às quartas-feiras, das 9h às 12h

Sindiquímicos - Rua Francisco de Paula Santana, 123, Macedo, Guarulhos, SP-Fone: 2463-9090

(Acompanhado do titular - associado)

pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, neto, genro e nora e filhos casados do
titular
Amigos: – R$ 50,00 (Diária)

(Acompanhado do titular - associado)

O Sindiquímicos
informa aos
trabalhadores,
que a mensalidade
associativa
abrange todos
os trabalhadores
da categoria nas
datas-base de
novembro e abril,
conforme previsão
estatutária.

CONVÊNIO/
PLANO DE SAÚDE
Órgão oficial do STI Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos, Material Plástico,
Tintas e Vernizes de Guarulhos, Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato
Rua Francisco Paula Santana, 123 – Macedo – Guarulhos - SP – 07112-020 – Fone: 2463-9090

IMPRESSO

comercial.sueli@costaeparra.com.br

2100-7000

