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COM A PALAVRA

Estamos de “olho”
2017 começa com a manutenção de grandes desafios
para o movimento sindical
e para a classe trabalhadora
como um todo.
Já no início do ano legislativo, o governo federal tem
usado a sua força, dentro do
Congresso, para fazer valer a
sua pauta ajustada e negociada com o setor empresarial
nacional, encabeçada pela
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo – FIESP,
presidida pelo cidadão, Paulo
Skaf, filiado ao PMBD, que foi
candidato a prefeito, ao governo e a uma série de outros
cargos, sem êxito em nenhum
deles, mas que se encastelou
na Federação da indústria e de uma forma
sorrateira utiliza-se dos recursos do sistema
S para divulgar a sua imagem e também para
fazer valer os seus compromissos com o governo federal, o que é uma via de duas mãos,
ele auxilia o presidente e este, por sua vez,
auxilia os empresários.
E assim, caminham os dois de braços dados para o mal do Brasil com milhares de famílias sem emprego, sem comida, sem educação, somente com a perseverança de lutar
para continuarem vivos.
Se não bastasse isso, o governo busca
meios de inviabilizar o direito legítimo dos
trabalhadores firmado através de uma relação compulsória de seu contrato de trabalho.
Tanto a reforma Trabalhista quanto a da Previdência, da forma como estão propostas, representam o retrocesso. E o governo, gestor
do recurso pago pelo contribuinte do sistema
previdenciário, faz a pior opção possível, desvia estes recursos para finalidades outras que
passam longe dos direitos dos trabalhadores.
Nem há o que se discutir quanto a reforma
proposta pelo governo, ela penaliza o trabalhador, ao propor mudança radical do sistema de contribuição e da idade mínima e colocando homens e mulheres em igualdade.
Estabelecer que homens e mulheres tenham a mesma obrigação em termos de tempo de contribuição é um absurdo, além de ser
um contrassenso, é um desrespeito com a mulher que além exerce a dupla, tripla jornada.
E se não bastasse toda esta discrepância
no novo cálculo da aposentadoria e a desqualificação do direito do trabalhador, a mídia,

PLR
comprometida com o sistema
e o resultado financeiro, não
parece muito empenhada em
divulgar a verdade, e por isso,
vende a imagem de uma Previdência quebrada, com trabalhadores vivendo mais, o
que, consequentemente, leva
ao aumento dos anos trabalhados e adia os planos de
aposentadoria.
Na contramão, Temer e
sua equipe, se é que podemos chamar assim, seguem
beneficiando o sistema financeiro e seus juros abusivos. Importante salientar
que os mesmos banqueiros
que encampam campanhas
de cunho social com doações
de R$ 3/10 milhões, são os que saqueiam os
cofres públicos e lesam a população durante
todo o ano.
A redução de juros é uma bandeira do movimento sindical. E a nossa CNTQ – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Químico, pioneira junto aos seus sindicato filiados, a exemplo do Sindiquímicos, é uma
grande defensora desta medida, pois entendemos que não dá para sustentar o mercado sem crédito. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo, também não pode se ter
crédito com juros abusivos. O sistema financeiro faz o quer com o cidadão. São os vampiros de nossa sociedade.
Na contramão desta benesse aos bancos,
o cenário é desanimador, com empresas fechando, quebrando e empurrando o cidadão
para o desemprego. Os bancos também estão demitindo, reduzindo o número de agências, etc.
Lideranças sindicais têm travado embates
com o governo para que ele faça a sua parte. Temer tem mostrado a que veio. Um governo que não passou pelas urnas, não tem
compromisso com a população e está despreocupado em querer agradar. O governo
segue a política de quem der mais, leva. E ao
que parece, quem deu mais, foi o sistema financeiro.
Estamos mobilizados e preparados para o
embate contra as mazelas do governo e pela
manutenção dos direitos. Encampamos uma
grande frente junto às Confederações, Federações e Sindicatos para não permitir a perda
de direitos e o retrocesso.
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QUÍMICOS (2016/2017)
REAJUSTE SALARIAL De 8,5% (para quem
ganha até R$7.929,13)
O reajuste agora em novembro ficou em 6%, o
saldo em relação ao INPC acumulado de 8,5%
será aplicado a partir de junho de 2017
Parcela fixa correspondente a 70% do INPC dos
últimos 12 meses calculado sobre o valor de R$
7.929,13 (sete mil, novecentos e vinte e nove
reais e treze centavos), sendo pago em até duas
parcelas, a primeira de 70% em 1º de novembro
de 2016 no valor de R$ 475,83 (quatrocentos e
setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), e
o restante, que corresponde a R$ 198,15 (cento
e noventa e oito reais e quinze centavos) deve
ser pago até junho de 2017.
Piso Salarial: 100% do INPC (8,5%) pago em
duas parcelas: a primeira de 70% em 1º de
novembro de 2016, e o restante para ser pago
até junho de 2017.
Em 01/11/2016, o salário normativo será de
R$ 1.435,67 (Um mil, quatrocentos e trinta e

cinco reais e sessenta e sete centavos) para
empresas com até 49 empregados e de R$
1.471,69 (Um mil, quatrocentos e setenta e
um reais e sessenta e nove centavos), por mês,
para empresas com 50 ou mais empregados.
Em 01/06/2017, o salário normativo será de
R$ 1.469,53 (Um mil, quatrocentos e sessenta
e nove reais e cinqüenta e três centavos) para
empresas com até 49 empregados e de R$
1.506,40 (Um mil, quinhentos e seis reais e
quarenta centavos), por mês, para empresas
com 50 ou mais empregados.
PLR mantida na CCT: Valor mínimo de
R$1.030,00 para empresas com mais de 49
funcionários, e R$ 930,00 para empresa com até
49 funcionários, a ser paga em até duas parcelas
iguais, a metade deste valor cada uma, sendo
a primeira até 10/04/2017 e a segunda até
31/10/2017, ou alternativamente, a critério das
empresas, numa única parcela até 30/06/2017,
mantidas as regras da cláusula atual.
Caso a empresa tenha acordo específico de
PLR, prevalece o acordo.

FARMACÊUTICOS (2016/2017)
Reajuste Salarial de 10% (INPC de 9,91% mais passar a ser de R$ 880,00). Este valor será dividido
aumento real de 0,08%)
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
Piso Salarial : R$ 1.378,49 – Para empresas com até passar a ser de R$ 110,00, sendo que, ainda deverá
100 empregados
ser acrescido com parcelas de R$ 74, referentes à
R$ 1.551,55 – Para empresas com mais de 100 incorporação do abono, totalizando R$ 184,00, que
empregados
representa um reajuste total de 84% .
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.
Acesso a medicamentos: Reajuste de 12,5%

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%.
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 A data-base do setor
de 100% do INPC (sendo que o mesmo deverá farmacêutico é dia 1º de abril

CCT PLÁSTICOS - Município de Guarulhos - (2016/2017)
Em 01/11/2016, o salário normativo de: R$ 1.435,67 para em- Para os salários nominais superiores a R$ 7.929,13,
presas com até 49 (quarenta e nove) empregados R$ 1.471,69 será pago o valor fixo de R$ 475,83 no período de
para empresas com 50 (cinquenta) ou mais empregados.
01/11/2016 a 31/05/2017, devendo em 01/06/2017
ser acrescido o valor fixo de R$ 198,15, totalizando o
Em 01/06/2017, o salário normativo será de: R$ 1.469,53 para valor de R$ 673,98.
empresas com até 49 (quarenta e nove) empregados R$ 1.506,40
para empresas com 50 (cinquenta) ou mais empregados.
PLR
R$ 600,00 para as empresas com até 15 empregados
R$ 1.200,00 salário normativo de admissão para empresas R$ 700,00 para as empresas com 16 empregados até 30
com até 30 empregados.
empregados
O prazo de validade deste valor se dará dentro da contrata- R$ 930,00 para as empresas com 31 empregados até 49
ção de até 90 dias, após este período, volta a aplicar o valor: empregados
R$ 1.435,67 para empresas com até 49 (quarenta e nove) R$ 1.030,00 para empresas com 50 ou mais empregados
empregados.
A ser pago em 02 parcelas iguais à metade deste valor cada
REAJUSTE
uma, sendo a primeira até 30/04/2017 e a segunda até
Em 01/11/2016 aplicar-se-á o percentual de 6,00%
31/10/2017 ou, alternativamente, a critério das empresas,
Em 01/06/2017 aplicar-se-á o percentual de 2,50%
numa única parcela, até 30/06/2017.
Totalizando 8,50% de aumento (INPC do período - 11/2015 a 10/2016). Data-base em 1º de novembro.
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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MOVIMENTO SINDICAL

Assinada 1 CCT do Setor Plástico de Guarulhos
a

No dia 2 de dezembro, o Sindicato dos
Químicos de Guarulhos
e Região – Sindiquímicos e os representantes do Sindicato das
Indústrias do Plástico
de Guarulhos – Sindinplasgua assinaram a
1ª Convenção Coletiva
do Trabalho – CCT do
Setor Plástico de Guarulhos, com vigência
em 1º de novembro de
2016 a 30 de outubro
de 2017.
“Este sindicato vinha
trabalhando a sua orga-

nização há algum tempo
e nós, como representantes dos trabalhadores das Indústrias do
Plástico, promovemos o
processo de negociação
visando o fortalecimento
das empresas do setor
em Guarulhos”, ressalta
Antonio Silvan Oliveira,
presidente do Sindiquí-

micos e da CNTQ – Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo
Químico.
O acordo destaca a
adequação das cláusulas de PLR e o piso para
o Salário de Admissão
para as empresas do
setor Plástico com até 30
funcionários.

DESTAQUE DO ACORDO

Salário de Admissão: R$ 1.200,00 com até 30 funcionários
PLR - SETOR PLÁSTICO DE GUARULHOS
Para empresas com até 15 empregados – R$ 600,00
Para empresas com 16 e 30 empregados – R$ 700,00
Para empresas com 31 a 49 empregados – R$ 930,00
Para empresas com 50 ou mais empregados – R$ 1.030,00

Químicos deliberam Pré-Pauta de
Reivindicações para o setor Farmacêutico

investimentos e
perspectivas. Também
discutimos as cláusulas
sociais e a luta pela
manutenção dos
direitos já adquiridos”,
destacou Antonio Silvan
Oliveira, presidente
do Sindiquímicos e da
Confederação Nacional
dos Trabalhadores no
Ramo Químico – CNTQ

Reunidos para o Seminário de Negociação Coletiva, referente a Campanha
Salarial e Social dos Trabalhadores nas Indústrias
Farmacêuticas do Estado
de São Paulo, dirigentes do
Sindiquímicos e dos Sindicatos de todas as regiões do
Estado, que integram os Sindicatos filiados à FEQUIMFAR, aprovaram o índice de
reajuste salarial, referente a
Convenção Coletiva da categoria, mais reajuste do piso
salarial e PLR – Participação
nos Lucros e Resultados das
empresas.
O Seminário aconteceu
nos dias 7 e 8 de fevereiro.

A data-base referente a
Campanha Salarial e Social
do setor é 1º de abril e os
Sindicatos que integram a
FEQUIMFAR, representam
mais de 15 mil trabalhadores e trabalhadoras nas
indústrias farmacêuticas do
estado de São Paulo.
A FEQUIMFAR é uma entidade filiada à Força Sindical,
CNTQ e IndustriALL.

DESTAQUES DA PRÉ-PAUTA
Reajuste salarial: Inflação do período + 3% de aumento real
Piso salarial: R$ 1.800,00
PLR: 02 Pisos Normativos
Trabalho Decente

“A proposta foi
construída após uma
avaliação criteriosa
do setor e levou em
conta o crescimento,

Saúde e Segurança
Igualdade de Oportunidade
Qualificação Profissional

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

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.

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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SINDICATO EM AÇÃO

FURP
Segundo o departamento Jurídico do Sindiquímicos, consta no
site do Tribunal que ambos os
processos estão no aguardo de
deliberação de pauta de julgamento.
Ação de cumprimento – Processo nº 1000881-59.2016.5.02.0311 –
1ª Vara do Trabalho de Guarulhos.
O Juiz julgou improcedente e o departamento Jurídico do Sindiquímicos recorreu da decisão ao TRT da

2ª Região. O processo está aguardando a designação de audiência
de julgamento do recurso pelo referido Tribunal.
Dissídio Coletivo de Greve – com trâmite no TRT de São
Paulo, processo de nº 100126667.2016.5.02.0000, atualmente está
aguardando a deliberação da Desembargadora Relatora para a inclusão do referido processo em
pauta de julgamento.

CRW
A direção do Sindicato continua
buscando respostas junto à direção da CRW em relação a real situação que a empresa vem enfrentando. Preocupa-nos muito o quadro
atual, com atrasos de pagamentos,
não recolhimento das obrigações
como previdenciárias e fundiárias.
Ressaltamos que o FGTS é uma
responsabilidade integral da empresa e que corresponde a 8% do
salário bruto do funcionário, ficando o seu recolhimento junto
à Caixa Econômica Federal, sob a
responsabilidade da empresa.
Lembrando que a questão previdenciária tem duas formas. A
primeira, a empresa efetua o desconto do trabalhador que pode
chegar a 11%. Neste caso, a empresa efetua o desconto no salário do trabalhador e quando tiver
incidência, de horas extras, adicionais, etc.
A segunda parte é uma competência exclusiva da empresa de
21,5 ou 22% sobre a folha de pagamento. O não recolhimento ao
caixa da Previdência depois de
efetuado o desconto do trabalhador, caracteriza-se em apropriação indébita, e é crime.
No passado, já tivemos problemas relacionados a esta situa-

ção e esperamos que a empresa,
eventualmente, se tiver situação
semelhante, que faça a sua regularização o mais rápido possível.
Em relação aos atrasos nos pagamentos de salário, nós temos
buscado informações junto à direção da empresa. A crise atual do
mercado com dificuldades e recessão, em especial o setor automotivo, ao qual a empresa está
inserido, pode até justificar os
atrasos, mas a direção do Sindicato tem cobrado insistentemente a
regularização desta situação.
O Sindicato se coloca à disposição dos trabalhadores para podermos somar força e esforços para
minimizar estes problemas e não
deixá-los ampliar.
Recentemente tivemos um problema muito sério com o desligamento de trabalhadores sem o pagamento das verbas devidas, o que
já tinha acontecido no passado.
Na ocasião, o Sindicato prontamente levou ao conhecimento
do Ministério Público e à época ficou ajustado com o MP, a empresa e o Sindicato que esta situação
não voltaria a acontecer, o que infelizmente, aconteceu.
O Sindicato espera que não tenha reincidência no ano de 2017.

Kilimplast Transformação e Comércio de Plásticos Ltda
O Sindicato notificou a empresa
e pede esclarecimentos sobre a
jornada de trabalho de seus em-

pregados. Em resposta, a empresa
afirma que seus trabalhadores são
mensalistas.

Calamar Tintas encerra atividades
Durante o recesso entre o natal e
ano novo e sem comunicar o Sindicato,
a empresa Calamar encerrou as suas atividades e demitiu os seus funcionários.
Desde o ano passado, a empresa
apresentava problemas financeiros, o
que levou o Sindiquímicos a inúmeras
tratativas, sem sucesso.
No dia 4 de agosto, o Sindiquímicos promoveu assembleia com

os trabalhadores da Calamar Tintas
e feito todos os esclarecimentos
por parte da empresa, houve uma
conversa com os trabalhadores e foi
indicada a possibilidade de se fazer
uma rescisão indireta.
Consta que a empresa não efetuou pagamento das verbas rescisórias e nem cumpriu com os compromissos trabalhistas.

Omega Pack e Vinil Plásticos: Trabalhadores
aguardam pagamento de direitos trabalhistas
Desde que as empresas encerraram as suas atividades sem aviso
prévio, os 60 trabalhadores demitidos e Sindicato têm buscado o
diálogo com a empresa, por meio
de seu departamento jurídico,
para o pagamento de direitos trabalhistas (verbas rescisórias e os
valores relativos ao FGTS de todos
os trabalhadores demitidos).
Em reunião realizada em 9 de
fevereiro, em São Paulo, com a
comissão de trabalhadores das
duas empresas e os representantes do Sindiquímicos (Antonio Silvan Oliveira - presidente;
Valdemir José dos Santos (Pio)
- diretor e Maria José Aguiar de
Freitas - advogada), ficou estabelecido que a empresa irá efetuar
o depósito dos valores relativos
ao FGTS até o dia 2 de março.

Feito este acerto, haverá indicação de pagamentos das verbas
rescisórias.
No dia 10, os trabalhadores

estiveram no Sindicato e nova
reunião foi acordada para o dia 3
de março, 9h, na sede da entidade
sindical.

Entenda o caso
No dia 8 de janeiro, os trabalhadores estavam em férias
coletivas e foram surpreendidos com o aviso de que as atividades da empresa haviam
sido encerradas.
No dia 9, os trabalhadores
foram recebidos na sede do
Sindiquímicos e foram orientados a se mobilizarem e a
acessarem seus extratos analíticos da Caixa para acompanhar os trâmites e assegurar
os seus direitos trabalhistas.
Seguindo as orientações da
entidade sindical, foi formada uma comissão formada por
trabalhadores das empresas
Omega Pack e Vinil Plásticos.
No dia 16 de janeiro, representantes do Sindiquímicos
e comissão dos trabalhadores se reuniram em São Paulo
com os advogados e o representante das empresas.
Na pauta da reunião, a indicação para o pagamento e
homologação das verbas rescisórias, recolhimento dos depósitos de FGTS pendentes e
multa fundiária, anotação da
data de saída e entrega do
comunicado de dispensa dos
mais de 60 trabalhadores de-

“Todo este impasse
entre a empresa e
trabalhadores gera um
grande desconforto
pessoal e financeiro
a estes trabalhadores
demitidos que estão
em busca de seus
direitos. A diretoria
do Sindiquímicos
reitera a importância
da mobilização dos
trabalhadores e
espera que a empresa
cumpra com os seus
compromissos”, ressalta
Antonio Silvan Oliveira.
mitidos no último dia 9 de janeiro de 2017.
Alegando dificuldades financeiras, os advogados e o
representante das empresas
estavam irredutíveis quanto
a apresentação de proposta
para pagamento dos direitos
dos trabalhadores, mas após
inúmeras considerações por
parte da direção do Sindiquímicos, os advogados e o representante da Omega Pack
e Vinil se comprometeram a
apresentar uma planilha com

os valores devidos aos trabalhadores demitidos, assim
como devolver os objetos pessoais dos trabalhadores que
estavam nos armários e a atualização das carteiras profissionais.
Segundo consta, há trabalhadores com empréstimos
consignados junto à Caixa
Econômica Federal e que os
mesmos vêm sendo cobrados
diretamente pela instituição
financeira, apesar de constar
em seus holerites o desconto
relativo ao empréstimo consignado dos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.
Indagada sobre esta cobrança
que os trabalhadores vêm recebendo, os advogados e o representante das empresas esclareceram que eles possuem
uma dívida no Banco e estes
não estão querendo negociar.
O departamento Jurídico do Sindiquímicos notificou a Caixa Econômica Federal quanto a cobrança ilegal
dos créditos consignados obtidos pelos trabalhadores até a
data da dispensa, já que a empresa era a intermediária desta transação.
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SINDICATO EM AÇÃO
Trabalhadores da Sun Chemical votam renovação
de acordo de compensação de horas
No dia 24 de janeiro, o Sindiquímicos coordenou assembleia e votação
de renovação de acordo de compensação de horas na Sun Chemical.
A votação foi coordenada por Luiz

Carlos Concilho, diretor do departamento de Aposentados e Pensionistas
com o apoio de Odiney Marinho, Severino Marques e Leandro Moraes da equipe de Ação Sindical do Sindiquímicos.

Ducores Indústria e Comércio cancelou
acordo redução de jornada e salário
O ano começou com boas notícias
para os trabalhadores da Ducores. A
empresa procurou o Sindicato para

cancelar o acordo de redução de jornada e salário solicitado em julho do ano
passado e retomou a produção normal.

Majestic em recuperação judicial

A empresa Majestic continua em
recuperação judicial desde o final do 2º
semestre de 2016, mas fez alguns ajustes
para adequar a demanda do mercado e a
sua capacidade de produção. A empresa
não convidou o Sindicato para participar

da reunião com os trabalhadores. A ausência do Sindicato criou um mal estar
entre os trabalhadores que queriam a
participação da entidade sindical.
O Sindicato manifestou junto à
empresa o seu descontentamento.

Brasfilter - impasse resolvido
Resolvido o impasse em relação
a quitação do saldo devedor da
PLR e após vencimento do acordo
efetuado com a empresa visando

minimizar o impacto na queda da
produção. Temos que estar mobilizados para assegurar o cumprimento da CCT 2017.

J&S não respeita trabalhadores

A empresa GSK STIEFEL anunciou no dia 19 de janeiro
o encerramento das atividades da unidade Guarulhos
No dia 19 de janeiro, a diretoria do Sindiquímicos foi surpreendida com o anúncio de que a
empresa GSK STIEFEL programa
o encerramento das atividades
de sua unidade Guarulhos no
prazo de até 3 anos – 2020.
Em reunião, os representantes da empresa, Felipe Tardelli,
coordenador de administração
de Pessoal e Rafael Armani,
advogado, comunicaram que
a empresa optou pelo encerramento das atividades na cidade,
fato este que causou surpresa.
A diretoria do
Sindiquímicos, em nome
dos trabalhadores
da GSK STIEFEL e até
mesmo da população,
lamenta a opção da
empresa e espera que
essa ruptura não venha
ocorrer, afinal, Guarulhos
deixa de ser viável aos
negócios do grupo que
sinalizou buscar maior
lucratividade operacional
em outras cidades, a
exemplo de Jacarepaguá
no Rio de Janeiro.

Na reunião, a direção do Sindiquímicos pediu respeito aos
trabalhadores e que a empresa
apresente o mais breve possível um plano que contemple
o desligamento de funcionários
e profissionais que possam se
reintegrar no mercado e em
outras empresas do município,
assim como o reconhecimento
e uma compensação financeira,
considerando a idade e tempo
de empresa dos trabalhadores.
O Sindicato também propôs

que segundo a programação
adotada pela direção da entidade em relação à PLR negociada
por empresa e de acordo com
o estabelecido em CCT, que a
empresa e trabalhadores possam eleger a comissão - com
a participação do Sindicato - e
debater valores de acordo com
metas e resultados.

A empresa J&S continua ignorando a responsabilidade que tem com
os trabalhadores em relação aos direitos trabalhistas e previdenciários.
A empresa se nega a receber as
notificações do Sindicato e portan-

to, a entidade sindical irá buscar o
apoio do poder judiciário para que a
direção da J&S passe a respeitar os
seus trabalhadores e tratá-los como
seres humanos, bem como cumprir
os direitos trabalhistas.

Enquadramento
Sindical

SINDIQUÍMICOS CADASTRA EMPRESAS QUE TÊM MÁQUINAS SOPRADORAS E INJETORAS

Em janeiro, mais três empresas passam a ser representadas
pelo Sindiquímicos: Francisco
Evandro de Menese Indústria e
Comércio de Plásticos, Oficina
da Cor Tintas LTDA e Plásticos
Magnata Eirelli.
A diretoria do Sindiquímicos
dá boas vindas aos trabalhadores
e se coloca à disposição de todos.

Dando sequência ao compromisso firmado em evento do FAP/
SAT realizado no ano passado, a
equipe do Sindiquímicos identificou até o momento 118 empresas
totalizando 1.823 trabalhadores
nas empresas injetoras e sopradoras. A ação está em andamento
e prevê maior identificação de
empresas. Feito este levantamento, por meio do departamento
de Saúde, o Sindiquímicos irá

desenvolver um trabalho de conscientização junto às empresas com
uma política de ação que prevê
melhores condições de trabalho
nas empresas, na prevenção de
acidentes, doenças e mortes. Segundo o Sindicato, as empresas
que se negarem ou não estiverem
cumprindo a lei serão acionadas
via Ministério Público do Trabalho.
Na época, Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos

e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico
– CNTQ anunciou o lançamento de
uma campanha junto às empresas
para o cumprimento das Convenções Coletivas Estadual de Trabalho
de Segurança nas Máquinas Sopradoras e Injetoras.
O evento resultou também em
uma cartilha que foi distribuída nas
empresas de Guarulhos e Região,
assim, como: Departamento de

O Sindicato reitera a importância da unidade entre os
trabalhadores.

Saúde e Segurança da FEQUIMFAR; 5º Encontro da CIPA e SESMT;
CNTQ; Secretaria de Saúde da Força Sindical; Ministério do Trabalho
e Emprego; Gerência Regional
Guarulhos; Sindicato dos Técnicos
de Segurança do Estado de São
Paulo e CEREST.
Empresas e trabalhadores interessados na cartilha podem
solicitar na Secretaria e no departamento de Saúde.

Trabalhador: Saiba como entrar em contato com o SINDIQUÍMICOS e seus departamentos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, em horário comercial.
Central: 2463-9090/2409-7800 ou disque diretamente no departamento.

Não funciona de Domingo e Feriados.
FALE CONOSCO

Departamento de Homologação: 2463-9080

Secretaria Geral: 2463-9062  

Departamento de Compras: 2463-9081

Fax: 2468-8142

Departamento de Benefícios e Recepção: 2463-9072 e 2463-9073

Departamento de Esportes: 2463-9083

Ação Sindical: 2463-9070 / 2463-9071 / 2463-9075

Departamento de Aposentados/Pensionistas: 2463-9068

Controladoria e Tecnologia da Informação: 2463-9066 e 2463-9067

Subsede Franco da Rocha/SP: (11) 4443-0712 (terças e sextas)

Departamento Jurídico: 2463-9063/2463-9065 e 2463-9064 (fone/fax)

Dentista: 2463-9077

Subsede Terra Preta – Mairiporã/SP: (11) 4486-5496

Departamento de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente: 2463-9069

Salão de Cabeleireiros: 2463-9085.

Colônia de Férias – Caraguatatuba/SP: (12) 3887-1418. Não funciona de Quarta e Quinta.

Departamento Social e da Mulher: 2463-9079

Não funciona de Domingo e Feriados.

Clube de Campo – Mairiporã/SP: 9 4784-2652 (Nextel)

Departamento de Inclusão social: 2463-9076

Presidência: 2463-9061

Não funciona de Segunda e Terça.
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Químicos unidos em defesa da
Previdência, Aposentados e Trabalhadores
Nos dias 30 e 31 de janeiro,
Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e CNTQ
– Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Químico, participou da primeira
reunião do ano do Conselho
Consultivo da FEQUIMFAR –
Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São
Paulo, em São Paulo.
Liderado pelo presidente
da entidade e 1º secretário
da Força Sindical, Sergio Luiz
Leite, Serginho, os químicos
deliberaram sobre questões
referentes à reforma previdenciária e trabalhista, e discutiram
com o presidente da Força
Sindical, Paulo Pereira da Silva,
o Paulinho da Força, sobre sua
proposta de alterações, no projeto do governo, de mudanças
na reforma da Previdência.
“Os Químicos tem trabalhado incansavelmente e em
todos os âmbitos da nossa
sociedade contra as reformas
da Previdência e Trabalhistas
que representam o retrocesso.
Estamos unidos em defesa
Previdência, dos Aposentados
e Trabalhadores”, reitera Silvan.

Na ocasião, Paulinho falou sobre o próximo Congresso Nacional
da Força Sindical, pediu apoio e
reconheceu a importância do trabalho desempenhado pelo Setor
Químico na Central Força Sindical,
em especial, a Força Estadual,
conduzida por Danilo Pereira da
Silva. Trabalho este também reconhecido pelos presidentes e
representantes dos 33 sindicatos
filiados, que integram a entidade
e ratificaram por unanimidade,
o apoio à recondução de Danilo
Pereira da Silva, para um novo
mandato à frente da Força Sindical
do Estado de São Paulo.

Integrantes do Conselho Consultivo avaliam
questões referentes à reformas da Previdência
No decorrer do encontro, os
presidentes e representantes dos
Sindicatos que integram o Conselho
Consultivo, puderam avaliar questões referentes às reformas da
Previdência, junto as alterações
formuladas por Paulinho, junto a
proposta governamental de mudanças no sistema previdenciário,
“O texto, se levado adiante como
foi apresentado, prejudica demais
tanto os trabalhadores da ativa
como aqueles que já se aposentaram, além da própria Previdência”,
explicou Paulinho, que também
ressaltou a importância da participação dos Químicos da Força
no debate em torno do tema para
impedir que proposta seja aprovada desta forma. “Vamos lutar pela
Previdência que queremos. Agora
é pressão total”, declarou.
O encontro contou também
com a presença do secretário-geral
da Central, João Carlos Gonçalves,
o Juruna, que falou sobre a reforma
trabalhista e a agenda de mobiliza-

ções das centrais sindicais para que
os direitos adquiridos não sejam
retirados. “Nossa capacidade de
unidade e organização torna-se a
principal defesa de que dispomos
contra a retirada de direitos contida
na proposta do governo. Queremos
uma reforma justa e sem privilégios e devemos estar unidos para
conseguir esta vitória”, disse o
sindicalista.
No decorrer dos trabalhos,
conduzidos pelo secretário-geral
da FEQUIMFAR, Edson Dias Bicalho,
Cesar Augusto de Melo, advogado
e consultor jurídico da FEQUIMFAR,
proferiu palestra sobre os aspectos
já mostrados pelo governo federal,
para a chamada reforma trabalhista, sendo que ao termino da
reunião, o Conselho aprovou um
documento que irá referendar o
posicionamento da FEQUIMFAR e
de seus sindicatos filiados, para a
agenda sindical deste ano, no que
tange as propostas de reforma
previdenciária e trabalhista.

Março Mulher começa a ser organizado
A Força Sindical realizou no dia 23 de janeiro, na sede da FEQUIMFAR – Federação
dos Trabalhadores Químicos do Estado de
São Paulo, a primeira reunião preparatória do
Março Mulher da Central.
O Sindiquímicos esteve representado pela
diretora Neusa Maria Marques.

As sindicalistas definiram a realização de
uma Plenária de Mulheres da Força Sindical
nos dias 7, 8 e 9 de março, em Praia Grande,
com a representação de cinco companheiras
por Estado e amplo debate de interesse da
mulher trabalhadora brasileira de todas as
categorias representadas pela Força Sindical.

Diretor do Sindiquímicos fala sobre
Reforma da Previdência na Conatig

Reforma da Previdência e
suas consequências para a sociedade foi o tema da explanação
de Antonio Cortez Morais na
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Gráficas,
da Comunicação Gráfica e dos
Serviços Gráficos – Conatig no
dia 19 de janeiro em São Paulo.
Para Cortez, secretário-geral
do Sindiquímicos e representante da Força Sindical no Conselho
Nacional de Previdência Social
– CNPS, os assuntos em pauta
precisam de amplo debate com
a sociedade e entidades sindicais
para que não haja prejuízo ao
trabalhador. “Esta pauta precisa
ser debatida à exaustão para que
todos os critérios de mudanças

no cálculo não prejudique o
trabalhador”, assegura Cortez
que também é secretário de Assuntos Previdenciários da Força
Sindical SP e da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no
Ramo Químico – CNTQ.
Cortez salienta que não é coerente o governo falar em reforma
excludente, mais uma vez sacrificando os segurados, sem mostrar
e justificar a verdadeira necessidade da reforma. “Sabemos
que há empregadores, inclusive,
governos das esferas municipal,
estadual e até mesmo federal que
se apropriam indevidamente dos
recursos sem punição”.
Cortez foi homenageado pela
Conatig.

Sindiquímicos na reunião da Força Regional
Antonio Cortez Morais, secretário-geral e João Pedro Pereira
Neto, diretor da Controladoria do
Sindiquímicos participaram, no dia
30 de janeiro, de encontro na Força
Regional Guarulhos.
Na pauta da reunião com a secretária Municipal do Trabalho, a
sindicalista Telma Cardia e o secretário-adjunto Reginaldo Araújo Sena,
a importância dos trabalhadores

estarem participando dos debates
que vão apontar novos caminhos
para restabelecer os postos de trabalho em Guarulhos e Região.
Na reunião, os sindicalistas
filados à Força Regional firmaram
compromisso para ações efetivas
para conscientização dos trabalhadores e população quanto as
propostas de reformas Trabalhista
e Previdenciária.

PROGRAMAÇÃO CARNAVAL 2017
SEDE – SINDIQUÍMICOS – Fechada de 25 a 28/02/2017, retornando suas atividades em 01/03/2017, a partir das 13h – Fone
(11) 2463-9072 e 2463-9073.
JACK’S CABELEIREIROS – Atendimento normal dia 25/02/2017,
fechado de 26 a 28/02/2017, retornando suas atividades no dia
01/03/2017, a partir das 8h30 – Fone: (11) 2463-9085.
CLUBE DE CAMPO – Atendimento normal dia 22 a 28/02/2017,
fechado nos dias 01/03 e 02/03/2017, retornando suas atividades em 03/03/2017, a partir das 8h.
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Dia Nacional do Aposentado – 24 de Janeiro

Sindiquímicos prestigia 10 anos do CEREST

Sindiquímicos pede comprometimento do governo para que
os direitos dos aposentados sejam
aplicados e respeitados pela sociedade. Movimento sindical está
unido para que não haja supressão de quaisquer direitos.
24 de janeiro é o Dia Nacional
do Aposentado. Infelizmente, o
aposentado brasileiro ainda tem
muito pouco a comemorar. E em
meio a Reforma da Previdência
proposta pelo governo e que suprime direitos e dificulta o acesso de
trabalhadores (as) à aposentadoria, o momento é de mobilização.
Afinal, temos que dar um basta as
medidas do governo que ao menor
sinal de crise, penaliza os trabalhadores. Entre as várias mudanças
escabrosas para a classe trabalhadora que o texto traz, destacamos
a definição da idade mínima de 65
anos – somada a um tempo determinado de contribuição – para
efeito de aposentadoria e o fim do
acúmulo de benefícios.
Se aprovadas, estas mudanças
irão trazer prejuízos incalculáveis para os trabalhadores. Não
somos contrários aos ajustes
necessários no sistema previdenciário vigente para que a máquina
funcione de forma mais justa e
eficaz, mas sucatear a própria
instituição sob o pretexto de tapar os buracos existentes, muitos
deles produzidos pela má gestão
é uma alternativa impensável.
Neste aspecto, temos que
nos mobilizar para que o governo estabeleça uma política
que promova qualidade de vida
desta grande parcela de nossa

No dia 20 de dezembro, o
Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador – CEREST Guarulhos comemorou 10 anos de
fundação.
O Sindiquímicos esteve representado por seus diretores,
Nelson Agostinho de Oliveira,
departamento de Saúde, Meio
Ambiente e Segurança e Antônio
Cortez Morais, secretário-geral,
que parabenizaram a gerente do
CEREST, Walquíria Kasaz e sua
equipe pelo trabalho desenvolvido em Guarulhos e Região.
Com a presença de funcionários, usuários e o vice-prefeito
e secretário da Saúde, Carlos
Derman e a secretária-adjunta
de saúde Tereza Pinho foi assinado o decreto nº 33845 em
que o CEREST passa a denominar
Francisca da Neves Pereira, uma
entusiasta dos fóruns de saúde
e do reconhecimento das Lesões
por Esforços Repetitivos – LER e
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORT
como doenças de trabalho,
como acontece hoje. Além da
placa, a foto de Francisca foi
entronizada em homenagem
póstuma e em agradecimento
por sua colaboração.
O evento também contou
com a presença dos familiares
e amigos da homenageada e
do padre Berardo Graz.

sociedade que tanto contribuiu e ainda contribui para o
crescimento deste nosso país, o
movimento sindical tem somado
esforços para que os direitos dos
aposentados sejam aplicados e
respeitados pela sociedade.
Para Antonio Cortez Morais,
secretário-geral do Sindiquímicos
e representante da Força Sindical
no Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS, o assunto
merece uma dedicação maior
por parte do governo que precisa
assegurar que a aposentadoria
represente um ganho real para o
segurado que contribuiu para o
crescimento do país e que como
contrapartida sonha com dias de
descanso, ganhos que assegurem seus gastos com convênio
médico, manutenção de sua casa
– alimentação, vestuário, lazer e
medicação, entre outros, assegura
Cortez, que também é secretário
de Assuntos Previdenciários da
Força Sindical SP e da Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Ramo Químico – CNTQ.
Os diretores do Sindiquímicos
reafirmam o compromisso do
movimento sindical em lutar incansavelmente para a adoção de
um sistema justo e que não represente perdas e para a ampliação e
melhoria das conquistas.
A diretoria do Sindiquímicos parabeniza, especialmente, cada aposentado associado e organizado em
sua entidade de base (Associação,
Sindicato, Federação e Confederação) de todo o país, pelo espírito
coletivo de continuar lutando, unidos
em defesa dos direitos.

Na opinião de Luiz
Carlos Concilho, diretor
do departamento de
Aposentados e Pensionistas
do Sindiquímicos, o
aposentado precisa ter
a garantia de que irá
desfrutar de qualidade
de vida. “Assegurar a
qualidade de vida é motivar
o aposentado a prosseguir
seu projeto de vida para
os próximos anos, com
planejamento junto a sua
família, para sua saúde,
passeios, convivência
familiar e social, boa
alimentação, uma
infinidade de possibilidades
que o façam seguir com a
vida plena. O aumento da
expectativa de vida tem
que vir com garantias que
possibilitem o bem-estar do
aposentado”, diz.

ENTENDA

Compensação de pontes de feriados - dias ou horas como proceder
Em razão de consultas a Secretaria Geral do Sindiquímicos entendemos necessário alertar as empresas
da categoria sobre como proceder em caso de compensação de pontes de feriados - dias ou horas.
Segundo determina a 47ª Cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT das categorias por
nós representadas, os acordos de compensações
podem ser realizados, mas com programação prévia e consulta aos trabalhadores, com a participação do Sindicato.
O acordo precisa ser protocolado na entidade sindical com antecedência.
Cláusula Quadragésima Sétima – Compensações
de dias ou horas
A – As empresas poderão estabelecer programa de

compensação de dias úteis intercalados entre domingos e feriados e fins de semana e carnaval, de sorte
a conceder aos empregados um período de descanso
mais prolongado, incluindo o próprio feriado, mediante entendimento direto com a maioria dos empregados dos setores envolvidos, com a respectiva Comunicação ao Sindicato ou Federação dos trabalhadores.
B – Na ocorrência de feriado no sábado já compensado durante a semana anterior, a empresa poderá,
alternativamente, reduzir a jornada de trabalho no
horário normal ou pagar o excedente como hora extra, nos termos da presente convenção. Ocorrendo feriado de segunda a sexta-feira, não haverá desconto
das horas que deixarem de ser compensadas.
Fonte: Troad Comunicação

Sobre a homenagem: O
serviço, que é regional e atua
na prevenção, promoção e
recuperação da saúde dos trabalhadores urbanos e rurais
dos 11 municípios da Região do
Alto Tietê, rende homenagem a
essa mulher, conhecida como
Chiquinha.
Nascida em Pernambuco,
Francisca das Neves era militante
assídua nos movimentos sociais.
Fundou a Associação de Prevenção e Combate a LER do Estado
de São Paulo, foi membro do
Conselho Municipal de Saúde de
Guarulhos, atuou no Fórum de
Saúde do município e na Plenária
Popular do Estado de São Paulo,
representando a cidade e o Estado em conferências e seminários.
A pernambucana, que também lutava contra um câncer
de mama, faleceu em 14 de
fevereiro de 2016 aos 49 anos
de idade. A denominação deste
serviço com seu nome é uma
forma de homenagear quem
sempre lutou por aquilo que
hoje representa a linha de trabalho do CEREST: desenvolver
ações para a redução das doenças e agravos relacionados
ao trabalho, proporcionando
o ambiente mais saudável, por
meio de um atendimento humanizado e acolhedor.
Fonte – Troad com informações da PMG

Sindicato participa da cerimônia de
concessão de benefícios fiscais a Indutil

No dia 15 de dezembro, Antonio
Silvan Oliveira, presidente e Nelson
Agostinho de Oliveira, Nelsão, diretor do departamento de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente do Sindiquímicos estiveram na cerimônia
de concessão de benefícios fiscais,
no Paço Municipal.
Uma das empresas que recebeu
o benefício foi a empresa de Tintas
Indutil, do setor químico.
Silvan, representante da Força
Sindical no Programa Municipal de
Incentivos Fiscais, parabenizou a
diretoria da empresa pela conquista
que representa mais incentivo ao
setor e a geração ao emprego.
Segundo informações do site
da Prefeitura, o Governo Municipal adota a política de atrair e
manter as empresas industriais e
os centros de distribuição por inter-

médio do Programa Municipal de
Incentivos Fiscais, previstos na Lei
Municipal nº. 7.306/2014, com o
propósito de manter e aumentar a
geração de empregos e riquezas no
município, com isenção do Imposto
sobre a Propriedade Territorial e
Predial Urbana - IPTU por até 10
anos e isenção do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN incidente sobre as obras de
construção ou ampliação.
No período de 2009 a 2016 foram
concedidos 442 benefícios fiscais gerando e/ou mantendo uma média anual de
13.450 empregos e um valor adicionado de mais de R$ 11.000.000.000,00.
O Programa Municipal de Incentivos Fiscais está previsto na Lei
Municipal nº 7.306, de 04/09/2014,
regulamentada pelo Decreto nº
32.456, de 12/02/2015.
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Indústria prevê cresce
até dois dígitos e man
expectativa de novas
Pode-se dizer que a indústria farmacêutica tem sido nos últimos anos um ponto fora
da curva em relação ao conjunto da indústria brasileira, que vem apresentando dados
negativos desde 2014. Segundo informações do QuintilesIMS, consultoria especializada em mercado farmacêutico, a indústria
farmacêutica teve suas vendas elevadas em
5,1% em unidades e 13,2% em faturamento no comparativo entre outubro de 2015 e
setembro de 2016. Projeções do Sindicato
da Indústria de Produtos Farmacêuticos no
Estado de São Paulo – Sindusfarma indicam
que o mercado de medicamentos fechou
2016 com crescimento da receita, pelo menos, dois pontos acima da inflação em relação ao ano anterior, o que é uma marca excepcional para um ano de crise.
Para 2017, segundo Nelson Mussolini,
presidente executivo do Sindusfarma, a indústria farmacêutica espera que a equipe
econômica do governo consiga melhorar o
cenário macro, pavimentando o caminho

“A indústria farmacêutic
menos sensível às oscila
seja para cima ou para b
faz seus planos consider

acrescenta Pedro Bernardo, di
De acordo com consultoria GlobalData, a expectativa é que, até 2020, a indústria farmacêutica tenha no Brasil um valor
de mercado de US$ 48 bilhões. O País ocu-
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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
,1% EM 2016, DIZ INTERFARMA

er
ntém
contratações
para a redução da taxa de juros e a retomada do consumo das famílias. “Se isto se confirmar, projeta-se um crescimento de 10%
do mercado de medicamentos neste ano.
Há ainda outro aspecto que gera otimismo. Com o dólar a R$ 3,20 o Brasil é atrativo para as multinacionais. Esse dado, somado à estabilidade da economia, cria um
ambiente favorável para a retomada de investimentos, tanto de empreendedores locais quanto de players internacionais”, assinala.
Outro ponto positivo é que a indústria
farmacêutica tem conseguido manter e
até aumentar as ofertas de empregos. “Em
meio à crise, o setor deu sua contribuição
ao País. Num contexto de desemprego elevado e generalizado, ter contribuído para
preservar e até aumentar postos de trabalho é auspicioso”, afirma Mussolini. O setor
gera atualmente cerca de 100 mil empregos
diretos e 600 mil empregos indiretos, segundo levantamento do Sindusfarma.

ca é, de modo geral,
ações de mercado,
baixo, então,
rando o médio e o longo prazo”

iretor da Interfarma
pa atualmente a sexta posição em vendas de
medicamentos do mundo, com perspectiva
de ocupar o quarto lugar nos próximos anos.
Fonte: O Nortão e ICTQ – Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade

Faturamento com venda de remédios no
país somou R$ 85,35 bilhões; medicamentos
que geraram mais receitas foram analgésicos
e antidepressivos.
As vendas da indústria farmacêutica brasileira cresceram 13,1% em 2016, somando R$
85,35 bilhões, segundo levantamento realizado
pela Interfarma, a associação que representa
laboratórios farmacêuticos do país, a partir de
dados da IMS Health.
Os dez principais grupos farmacêuticos faturaram juntos R$ 48,59 bilhões no ano passado, correspondendo a 56,9% do mercado varejista. Segundo a Interfarma, o valor reflete o
preço de lista dos medicamentos, sem considerar eventuais descontos nas farmácias.
O crescimento nominal da receita com
vendas de remédios no país ficou acima da
inflação, que ficou em 6,29% pelo Índice de

Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA). Segundo o IBGE, os medicamentos ficaram 12,5%
mais caros em 2016, a taxa mais elevada desde 2000, e ficou entre as categorias que mais
pressionaram a inflação no ano passado.
Segundo o levantamento, a receita de vendas de genéricos, que representam 26,6% do
mercado, subiu 14,7%.
Por categoria de remédios, a líder em faturamento foi a classe dos “analgésicos não
narcótico e antipiréticos”, com faturamento de R$ 3,82 bilhões, ou 4,5% do total. Em
seguida, estão os “antidepressivos e estabilizadores do humor”, com vendas de R$ 3,45
bilhões e crescimento de 18,2% na comparação com 2015. Na terceira posição ficaram as
“preparações reguladoras do colesterol e triglicerídeos”, com receita de R$ 3,02 bilhões.
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CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS

NOTA TÉCNICA: Setor da Indústria de Fabricação de fralda

Em atendimento a solicitação e empenho da
CNTQ – Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico,
o Ministério do Trabalho efetuou o enquadramento do setor de Indústria de Fabricação
de Fraldas no segmento
químico e em específico no setor de Perfumaria e artigos de toucador
(cosméticos).
O enquadramento foi
reconhecido em nota Informativa no 019/2016/
GAB/SRT/MTB.
“Trata-se de uma conquista de fundamental
importância na representação e enquadramento do setor químico,
visto que em várias regiões há conflito e divergência de entendimento acerca do tema, podendo o material anexo
servir de subsídios objetivando pacificar o entendimento”, reafirmou Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e CNTQ –
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico.

Trabalhador da indústria química
tem seu dia reconhecido por Lei em SP
A data de 21 de julho é, oficialmente, o Dia Estadual do Trabalhador da
Indústria Química
No dia 12 de janeiro, foi publicada,
no Diário Oficial do Estado, a sanção
do projeto de lei que instituí o Dia
Estadual do Trabalhador da Indústria
Química em 21 de julho.

A diretoria do Sindiquímicos parabeniza e agradece o Deputado Luiz
Fernando, do PT de SP, pela propositura e aprovação desse Projeto de
Lei, homenagem que reconhece, no
estado de São Paulo, essa importante
categoria.
Fonte: Com informações da FEQUIMFAR

SEJA SÓCIO
DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS E RECEPÇÃO:

2463-9072 e 2463-9073

DRA. DOROTHY DA SILVA LESSA
Sede do Sindiquímicos
Rua Francisco de Paula Santana, 123
Macedo – Guarulhos – SP
(11) 2463-9072 ou 2463-9073
Somente Tratamento Clinico e Endodontia (Canal)
Horários de atendimento com hora marcada
Segunda, Quarta e Sexta das 08h às 11h30
Segunda, Quarta e Sexta das 15h às 18h30
TRATAMENTO CLINICO, ENDODONTIA (CANAL) E ESTÉTICO (PRÓTESES).
PH – CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Rua XV de Novembro, 85 – 1º ao 9º andar
Centro – Guarulhos – SP
(11) 2858-1000
www.phodontologia.com.br
CLINICA INTERATIVO REABILITARE
Doutora Debora Gomes de Carvalho
Odontologia e Fisioterapia, especializada também em atendimento a pacientes com necessidades especiais (autistas, síndrome de down, paralisia cerebral, sindrômicos dentre outros), desconto para associado do sindicato dos químicos, sem desconto em folha.
End. Rua Branca Sales, 113 - Vila Maranduba - Guarulhos/SP
(11) 2304-8610
CONSULTÓRIOS:
DRA. LILIA MARIA PINTO EL’SAMAN DE OLIVEIRA
Rua João José Batista, 454 – Centro – Bom Jesus dos Perdões
(11) 4012-5348
DRA. PRISCILA BARRIO
Rua Ten. Luiz Fernando, 130
Edifício Ernesto Colla – 1º – Sala 14
São Miguel Paulista – São Paulo – SP
(11) 2297-1242
DR. RICARDO T. MORISHITA
Rua Alexsander Alves, 122
Vila Barros – Guarulhos
(11) 2405-6993
ORTODONTIA (SOMENTE APARELHO)
DRA KARIN A. SANDOVAL -CRO 87440
Rua Olinda de Albuquerque, 156 – Centro – Guarulhos
(11) 2468-2727
SOMENTE ORTODONTIA
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SEGURANÇA PÚBLICA

Sindiquímicos solicita reforço no policiamento nas
vias do entorno da entidade e Viaduto de Guarulhos

Nona hora ou hora reduzida
Um assunto que tem gerado muita polêmica e dúvidas nos trabalhadores, refere-se ao que chamamos
de hora reduzida.
Há uma questão legal onde se
determina que o horário noturno
trabalhado das 22h às 5h da manhã, tendo em vista a sua característica “penosa”, por ser habitualmente um horário que se deveria
estar dormindo, mas que muitos estão trabalhando e garantindo a sobrevivência da família nestes horários, portanto, estes trabalhadores
são beneficiários de uma redução
em que cada 1 hora, das 22h às 5h,
se completa com 52 minutos e 30
segundos e não com 60 minutos,
como corriqueiramente é efetuado
durante o dia, no chamado período
diurno e até às 22h.
A partir das 22h01 até às 5h, cada
1 hora, compreende em 52 minutos e 30 segundos, razão pela qual
ela é chamada de nona hora.
Algumas empresas utilizam esta
redução e acabam esticando a jornada de trabalho, fechando uma
jornada de forma, que a hora reduzida acaba sendo hora remunera-

da, ou seja, ela acaba trazendo esta
hora para o trabalho, consequentemente, o pessoal acaba esticando
esta jornada.
E esta hora efetivamente trabalhada são de 44h, porém a remunerada tem que ser ampliada. Ela tem
o acréscimo de uma hora diária.
Há empresas que acabam se utilizando desta redução com aplicação na jornada de trabalho, ou seja,
faz o cálculo de sua jornada semanal considerando que 1 hora – 22h
às 5h – equivale a 52 minutos e 30
segundos, portanto, acaba tendo,
efetivamente, uma jornada diária
trabalhada um pouco menor.
O trabalhador que trabalha à noite precisa estar atento como a empresa está utilizando esta hora reduzida. Ele precisa saber se ela é
remunerada ou incluída na jornada
de trabalho.
O Sindicato se coloca à disposição
dos trabalhadores, por meio de
seus departamentos: jurídico,
secretaria e ação sindical,
para fazer a constatação da
aplicação desta hora.

Desde dezembro, os
roubos constantes nas vias
próximas ao Viaduto de
Guarulhos (Rua Francisco de Paula Santana, Rua
Iraci Santana), passarela
e entorno têm assustado
trabalhadores, moradores
da região e idosos e/ou
mulheres com crianças que
acessam a Dutra, e por esta
razão o Sindiquímicos pede
ação efetiva da GCM, PM e
Administração Municipal.
No documento encaminhado às instituições, a
direção do Sindiquímicos
solícita providências em caráter emergencial e ressalta
que sempre alertou sobre os
perigos dessa região, o que
só se agravou de dezembro
passado para cá com roubos seguidos de agressões
físicas. Os indivíduos mal
intencionados estão circulando livremente com armas
brancas nas mãos (facas,
facões, canivetes).
Cabe ressaltar que pelas
atividades desenvolvidas
pelo Sindicato, a entidade
recebe com frequência um
número significativo de associados e dependentes, em

alguns casos, adolescentes,
mulheres com crianças e
muitos idosos. “Esta situação
muito nos preocupa, pois já
tivemos que interferir com a
nossa equipe para evitarmos
assaltos, colocando em risco,
além do nosso pessoal, os
nossos associados e seus
dependentes, assim como
causado pânico nos mora-

dores da região”.
O Viaduto de Guarulhos
virou ponto de encontro
desses indivíduos e a estrutura de concreto está sendo
utilizada por essas pessoas
que ficam de tocaia para
abordagem, alerta a direção do Sindiquímicos que
aguarda providências e mais
segurança.
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Programação do departamento de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente para o ano de 2017
O Sindiquímicos pauta sua
atuação no desenvolvimento de
atividades voltadas às necessidades do trabalhador.
Com o objetivo de estar
sempre ao lado de quem dedica sua vida e sua saúde dentro
da empresa, o departamento
de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente destaca a sua programação para o ano de 2017.
Realizar mapeamento e segmentar nosso setor com quais
empresas químicas, plásticas,
farmacêuticas, recicláveis são
sopradoras e injetoras, e mapear também o risco. Notificar
as empresas para detectar a
ausência de CIPA e designados
e firmar a obrigatoriedade da
SIPAT nas empresas.
Notificar as empresas con-

forme demanda de trabalho
sobre Vasos de Pressão e Máquinas Injetoras NR13.
Seguir notificando as empresas conforme demanda de trabalho sobre Segurança e Saúde
no Trabalho com inflamáveis e
Combustíveis NR20.

“Destaco que a empresa
decidiu pela abertura desta
nova filial, sem o fechamento
de outra planta, e perda
de postos de trabalho. Isto
demonstra que a indústria
farmacêutica atravessa
bom momento econômico,

Dois pesos e duas medidas

Utilizar as Oficinas de Estudos para emitir documentos/
ofícios.
Realizar visitas técnicas
acompanhadas de engenheiros. Realizar um trabalho politico de valorização dos nossos
parceiros.

AGENDA
FEVEREIRO: 23/02 a 01/03/2017 - 22º Projeto Verão sem AIDS em Caraguatatuba e Mairiporã
ABRIL: 28/4/2017 - Realização de Encontro em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho.
JUNHO: 10/06/2017 - Realização de Oficina de Estudo
SETEMBRO: 29 e 30/09 e 01/10 - Realização de Encontro de Cipeiros em
Caraguatatuba
NOVEMBRO: 11/11/2017 - Realização de Oficina de Estudo
Departamento de Saúde: (11) 2463-9069 / saude@sindiquimicos.org.br,
com Nelson Agostinho de Oliveira, Nelsão e Paulla Roberta

Aché Laboratórios investirá R$ 500 milhões em fábrica em Pernambuco
O Aché Laboratórios investirá
R$ 500 milhões na construção de
uma fábrica de medicamentos
e um centro de distribuição no
Complexo Portuário de Suape,
em uma área de 250 mil metros
quadrados (m²), em Pernambuco.
A previsão é que as novas operações gerem cerca de 500 empregos diretos, além de mais de 2.500
postos indiretos de trabalho.
O Sindicato dos Químicos de
Guarulhos e Região – Sindíquimicos e a CNTQ – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico avaliam positivamente a
construção de uma nova fábrica
e um centro de distribuição do
Aché na Região Metropolitana do
Recife, Pernambuco.
Segundo Antonio Silvan Oliveira,
presidente do Sindiquímicos e da
CNTQ, é salutar essa decisão do
Aché, que já tem filiais em Guarulhos, Anápolis, Paraná e São Paulo.
Mais positivo é saber que esse
investimento resultará em 500 empregos diretos e 2.500 indiretos num
momento em que o Brasil atravessa
grave crise econômica e política.

OPINIÃO

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal – STF, manteve a nomeação de Wellington Moreira Franco (PMDB) para a Secretária-geral da Presidência, mesmo ele tendo sido citado nas delações da
operação lava jato.
O que nos causa estranheza, ou não, é que por ocasião da nomeação do ex-presidente Lula para a casa
civil, o STF julgou ilegal o ato da então presidente Dilma Roussef (PT).
Após resolução do STF, a defesa de Lula pede a revisão de erro.
Ao que parece neste país, há dois pesos e duas medidas e o governo Temer parece ter carta branca para
nomear os ministros citados na lava jato, assim, como
cresce a cada dia, e muito mais do que se imagina, o
poder dos banqueiros e da FIESP.

Karina fecha acordo de PLR 2016

quando analisamos cidades
de pequeno porte que sediam
laboratórios deste segmento,
como Brasília, Anápolis (GO),
Pouso Alegre (MG), fruto
de grandes investimentos”,
ressalta Silvan.
Mais importante é que o Aché é
uma empresa nacional, num mercado repleto de multinacionais e
milionário suporte financeiro, para
abrirem filiais em qualquer região
do planeta. Atualmente o Brasil
gasta muito com importação de
medicamentos. Portanto é bom,

quando uma empresa de capital
nacional continua competindo
em um segmento que movimenta
cifras elevadas de dinheiro.
Além da construção da planta, a
expectativa do grupo é de que a capacidade produtiva instalada aumente
em 50% em 2021, quando a unidade
estiver em plena operação, suportando o crescimento projetado para
os próximos 15 anos. A ampliação da
atuação do Aché em Pernambuco faz
parte da estratégia do grupo em mercados em pleno crescimento.
Fonte: Valor Econômico com Troad
e Assessoria de Imprensa da CNTQ

No dia 13 de dezembro, o
Sindiquímicos participou de
reunião na empresa Karina que
tratou da PLR 2016.
Na reunião houve avanço na
proposta apresentada anteriormente que indicava o pagamento de R$ 1.650, 00 a ser paga em
duas vezes, 5 de janeiro e 30 de
abril, mas foi conquistado pagamento de R$ 1.650,00 em uma
única parcela a ser paga em 5 de
janeiro de 2017. Para os admiti-

dos ao longo do ano será pago
proporcionalmente na razão de
1/12 avos por mês trabalhado.
O Sindiquímicos esteve representado por seu presidente,
Antonio Silvan Oliveira e os
diretores Nelson Agostinho de
Oliveira, Nelsão do departamento de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente e funcionário
da empresa e Luiz Concilho dos
departamentos de Patrimônio e
Aposentados.

Avamiller realizou eleições da CIPA para Gestão 2017
No dia 6 de dezembro, o
Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda – Unidade Matriz
realizou eleições da CIPA para
Gestão 2017. A eleição foi coordenada pelo departamento
de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente do Sindiquímicos
com a ajuda da comissão elei-

toral da empresa.

Foram eleitos 4 titulares: Márcia Maria Henrique, Vanessa
Alves Santana, Cintia Barbosa dos
Santos Silva e Leonardo Balbino
Ferreira. E 3 suplentes: Juciara de
Souza Santos, Nivaldo Faustino da
Silva e Kelly Firmino dos Santos.
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Festa de Confraternização no Clube de Campo

Papai Noel
Neste ano, o Papai Noel
inovou e chegou ao Clube de
triciclo e distribuiu presentes
para a criançada.
O presépio fez a alegria das
crianças que registraram este
momento no belíssimo espaço
de referência ao natal.
Atrações e shows: A festa
foi animada por Jô Mariano,
Kleber & Jair, o rapper e cantor
gospel Eooneal Levita e banda e
o grupo Novo Sentido. 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.
O Centro de Inclusão e a
Apoio ao Autista de Guarulhos
- CIAAG esteve presente com
uma barraca de batata fritas com
renda revertida à sua causa.
Foram sorteados: 4 TVs de
32”, 9 bicicletas, 3 microondas,
uma wap, uma fritadeira e um

multiprocessador. O Sindiquímicos agradece as empresas e entidades que doaram os prêmios,
como Aché, Allergan, Costa &
Parra, Saint Gobain, Karina, Phibro, FEQUIMFAR, Força Sindical/
SP e CNTQ. E a Next Saúde pela
ambulância presente no evento.
O evento contou com o apoio
de diretores, funcionários do
Sindiquímicos e Clube de Campo, Torre Forte, Troad Assessoria & Comunicação, Biga’s
Restaurante e Motoclube Naja
(Arnaldo Naja).

No dia 11 de dezembro, o Sindiquímicos reafirmou o sucesso de sua
tradicional Festa de Confraternização
no Clube de Campo em Mairiporã.
Antonio Silvan Oliveira, presidente
do Sindiquímicos e CNTQ, reafirmou
o compromisso de sua diretoria com
a classe trabalhadora na manutenção dos direitos trabalhistas.
Este foi um ano de muita dificuldade e muito trabalho para que os direitos trabalhistas não fossem retirados.
“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, agora precisamos
de todos vocês que com unidade e
mobilização mostrarão a todos a força do trabalhador contra as reformas
que são sinônimos de retrocesso”,
conclamou Silvan agradecendo a
dedicação dos trabalhadores do
Sindiquímicos sede, subsede, Clube
e da Colônia durante todo o ano.
Em sua fala, Silvan fez menção aos
dois colaboradores dos eventos do
Sindiquímicos e que já não estão mais
entre nós, o Penacho da Torre Forte e
o cantor Kleymar, que fazia dupla com
o irmão Kleber. “Em nossos eventos
e atividades, estes amigos estavam
sempre presentes nos alegrando,
hoje, eles não estão mais entre nós,
mas a saudade permanece”.
A festa foi prestigiada por Sergio
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 os
trabalhadores pela belíssima festa.
‘‘Este convívio entre os trabalhadores, associados e seus familiares é
muito importante, um momento de
descontração, diante deste cenário de
crise que estamos vivenciando e que
deixará marcas muito ruins para a nossa
economia com mais de 12 milhões de
desempregados, recorde na alta de
juros e uma economia decrescente. E
como ceia de natal fomos presenteados
por uma reforma da previdência que
temos que ter união para derrotá-la
agora no início de 2017”, disse.
André Luiz, trabalhador da Axalta, é todo elogio ao Clube. Ele e um
grupo de amigos ressaltaram a infraestrutura e o atendimento da equipe
do Sindiquímicos. “Frequentamos o
Clube com assiduidade e este local
está cada vez melhor, assim, como
a equipe de atendimento do Clube
que é maravilhosa”.
Ocupando a churrasqueira vip
com um grupo de amigos e familiares, Jasson Francisco, trabalhador da
FURP, elogiou o espaço que oferece
mais privacidade e comodidade.
“Este espaço é maravilhoso, aliás, o
Clube é tudo de bom e sempre nos
divertimos muito, inclusive, comemoramos aniversário de amigos e
familiares”.
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11o Festival de Futsal do Sindiquímicos reafirma sucesso
Realizada nos dias 2 e 3 de dezembro, a 11ª edição do Festival de Futsal
do Sindiquímicos foi um sucesso. Ao
longo dos dois dias foram realizados
25 jogos com a participação de 50
times formados por trabalhadores das
empresas da categoria.
“Mais uma vez o Festival de Futsal
promovido pelo Sindicato, consolidou
o evento com alegria, estímulo ao
esporte e a integração entre os trabalhadores das empresas participantes
e as famílias que acompanharam os

jogos”, ressalta Antonio Silvan Oliveira,
presidente do Sindiquímicos.
“As equipes estão de parabéns pelo
espírito esportivo e pelo show de bola
apresentado ”, 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 e Adriana Carnaes e
foi prestigiado por trabalhadores da

categoria e diretores.
No sábado, durante os jogos, as equipes homenagearam a equipe da Chapecoense, morta em um acidente aéreo no
dia 30 de outubro e algumas posaram
com faixa com os dizeres #ForçaChape.
A animação do evento ficou por conta
do companheiro Cláudio Vespasiano, o
Vespa da CNTQ, o grupo de pagode Extremo X e o rapper Eooneal Levita.
O Festival contou com o patrocínio
do Biga’s Restaurante e apoio dos funcionários da entidade.

RESULTADOS
02/12/2016
1- Indutil...................................... 0 X 03.........................1001
2- Avamiller..............................P(1) X P(0)......................Karina 1
3- Plastiteco................................ 14 X 02........................Amilplast
4- Ducores.................................. 03 X 05........................Menaf
5- Aché....................................... 08 X 02........................DAC
6- Royal Química......................... 06 X 07........................Estiloplast
7- Majestic.................................. 06 X 03........................Aqia I
8- Rosat...................................... 07 X 02........................Ranca Toco
03/12/2016
1- Contrátil................................(P1) X (P0)......................Romapack I
2- Aqia II..................................... 01 X 03........................Brazilian Color I
3- MMS........................................ 0 X 06.........................Brazilian Color II
4- Axalta..................................... 02 X 10........................Farmarin I
5- MMP.....................................(P0) X (P1)......................Farmarin II
6- Keita........................................ 03X04.........................Futura Tintas
7- Romapack II..........................(P0) X (P1)......................Luguez I
8- Aqia III.................................... 05 X 02........................Oswaldo Cruz
9- Playnik.................................... 05 X 08........................Luguez II
10- Pano Cap I............................ 07 X 06........................Nitronplast I
11- Usiquimica............................ 05 X 04........................Kilimplast
12- Pano Cap II......................... P0) X (P1)......................Nitronplast I
13- Só Madeira........................... 08 X 03........................Baruel
14- Actega Overlak I................... 06 X 04........................Brasilux
15- Actega Overlak II.................. 07 X 04........................Caverão
16- Plásticos Alko........................ 03 X 04........................Karina II
17- Oliveira & Oliveira................ 05 X 06........................Karina III
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Abertas as inscrições para a ESCOLINHA DE FUTSAL
Troad

O Sindiquímicos firmou parceria com a Rubro Wan e abre
turmas para escolinha de Futsal.
As inscrições já estão abertas. O
projeto Escolinha de Futsal Rubro
Wan voltado as crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, – associados
e da comunidade, será coordenado
por Wandylton Paula de Almeida,
profissional de educação física e
ex-atleta de futsal e renomado
idealizador da Sai de Baixo.
Wandylton Paula de Almeida já
conduz com sucesso no Sindiquímicos, a Personal Wan, que é um
projeto de aperfeiçoamento de
goleiro, além de ser reconhecido
por seu trabalho na indicação de
atletas aos times como Corinthians,
Palmeiras, entre outros.

ATENÇÃO: Filhos de
associados não pagam
A parceria entre o Sindiquímicos e a Rubro Wan traz
uma importante novidade aos associados. Para os filhos
de associados, as aulas são gratuitas.
Para Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos, a escolinha de futebol é uma excelente oportunidade
para despertar na criança a prática de esportes. “Reafirmo
a importância do esporte na vida destas crianças e adolescentes filhos dos nossos associados e da comunidade”, diz.
O educador físico, Wandylton Paula de Almeida, se diz
animado com o projeto. “Esta parceria com o Sindiquímicos
já nasce vencedora e trará bons resultados para o esporte”.
Alguns atletas do Sai de Baixo já estão treinando na
Quadra Poliesportiva do Sindiquímicos.
Crianças e adolescentes que não são filhos de associados pagam R$ 50,00, por dois dias de treinos de manhã e
R$ 25,00, por um dia de treino à tarde.

HORÁRIOS

Em caráter experimental, as aulas
serão realizadas de terça e sexta-feira,
das 9 às 11h; de terça à tarde, a partir
das 14h, na Quadra Poliesportiva do
Sindiquímicos (Espaço de Eventos e
Lazer) – Rua Francisco de Paula Santana, 99, no Macedo, ao lado da Sede.

Segundo o treinador, com adesão de alunos, as aulas passam a ser
ministradas nos seguintes horários: Terça-feira: das 8h15 às 9h45; 9h45 às
11h15; 14h às 15h30 e 15h30 às 17h e sexta-feira das 8h15 às 9h45 e das
9h45 às 11h15.
Informações no Setor de Benefícios do Sindiquímicos: (11) 2463-9072
ou 99318-7944 com o professor Wandylton Almeida.

SEJA SÓCIO

DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS E RECEPÇÃO: 2463-9072 e 2463-9073
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COMO SER SÓCIO
Sócio da Categoria: R$ 27,50 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 25,50
O valor da mensalidade é descontado mensalmente em folha de pagamento.
Sócio-Voluntário: R$ 61,50 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 31,00
O 1º pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição, os demais
por meio de boleto bancário ou diretamente na sede do Sindicato.

COLÔNIA DE FÉRIAS

VALORES DIÁRIA (MÍNIMO 3 DIÁRIAS)
Sócios: R$ 25,00 (Diária)
*Reservas com 30 dias de antecedência sujeito à sorteio

Horário de funcionamento do Parque Aquático em
Caraguatatuba: sexta-feira das 14h às 18h; outros
dias das 10h às 18h

ATENÇÃO

Dependente: R$ 25,00 (Diária)
Filhos até 21 anos

QUARTA E
QUINTA-FEIRA
A PISCINA FECHADA

Crianças menores de 07 anos
Isentas
Parente: R$ 40,00 (Diária)

Sindiquímicos - Rua Francisco de Paula Santana, 123, Macedo, Guarulhos, SP-Fone: 2463-9072 / 2463-9073

(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)

FUNCIONAMENTO DA LANCHONETE DA COLÔNIA
DE SEXTA A TERÇA: DAS 10h às 19h
SEXTA, SEGUNDA E TERÇA: SOMENTE PORÇÕES,
LANCHES, SALGADOS, SORVETES E BEBIDAS
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: SERVIÇOS TAMBÉM
REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)

CONVÊNIO/
PLANO DE SAÚDE

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.

VALORES PARA DUAS DIÁRIAS

Associado: R$ 30,00 (diária) Sócio e dependentes (filhos até 21 anos solteiros)
Parente: R$ 45,00 (diária) (pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, nora,
genro, neto e filhos maiores de 21 anos do titular).
Amigos: R$ 55,00 (diária) – outros

PROGRAMAÇÃO CLUBE DE CAMPO
Fevereiro/2017
01 a 05       (Expediente Normal)
06 e 07       (Fechado)
08 a 12       (Expediente Normal)
13 e 14       (Fechado)
15 a 19       (Expediente Normal)
20 e 21       (Expediente Normal)
22 a 28       ((Expediente Normal)

Março/2017
01 e 02       (Fechado)
03 a 05       (Expediente Normal)
06 e 07       (Fechado)
08 a 12       (Expediente Normal)
13 e 14       (Fechado)
15 a 19       (Expediente Normal)
20 e 21       (Fechado)
22 a 26       (Expediente Normal)
27 e 28       (Fechado)
29 a 31       (Expediente Normal)

INFORMAÇÃOES: 94784-2652

BENEFÍCIOS - 2463-9072

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

