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Sindiquímicos

ASSEMBLEIA
ITINERANTE NAS EMPRESAS

DE 6 A 26 DE FEVEREIRO DE 2018, O SINDIQUÍMICOS GUARULHOS
IRÁ REALIZAR ASSEMBLEIAS DE DELIBERAÇÃO EM RELAÇÃO AO
DESCONTO DO IMPOSTO SINDICAL.

ASSEMBLEIA FINAL DE DELIBERAÇÃO

Dia 27 de fevereiro de 2018, Terça-feira (Sede e Subsedes)
Setores Químicos de Guarulhos e Região,
Farmacêuticos e Plásticos de Guarulhos
DELIBERAÇÃO DO DESCONTO E RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO SINDICAL PARA O FORTALECIMENTO E CUSTEIO
DA ESTRUTURA SINDICAL DO SINDICATO, FEDERAÇÃO,
CONFEDERAÇÃO, CENTRAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO
Locais: Sede Guarulhos: Auditório da Sede Social,
Rua Iraci Santana nº 34 (Antigo 85), Macedo.
Subsedes: Terra Preta/Mairiporã Av. Vereador Nicola Peres Neto, 155, Jardim São Francisco I
Franco da Rocha – Av. dos Expedicionários, 120
2º Andar – Sala 6 – Centro
15h e 17h30, em primeira convocação
16h e 18h30, em segunda convocação
IMPOSTO SINDICAL PARA O FORTALECIMENTO E CUSTEIO
DA ESTRUTURA SINDICAL DO SINDICATO, FEDERAÇÃO,
CONFEDERAÇÃO, CENTRAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO

EXEMPLO
Salário médio: R$ 2.545,75 dividido por 30 dias = R$ 84,85
Anual: R$ 84,85
Mensal: 12 X de R$ 7,07 AO MÊS

com a palavra

Juntos somos mais fortes

Festa de Confraternização

No dia 17 de dezembro, o Sindiquímicos reafirmou o sucesso de sua tradicional Festa de Confraternização no
Clube de Campo em Mairiporã. Sócios, dependentes e seus convidados passaram momentos de descontração e muita diversão com a família. Página 7
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com a palavra

Juntos somos mais fortes
Apesar de todo o esforlutar e aceitamos o desafio.
ço do Governo em desconsO ano de 2018 segue detituir décadas de trabalho
safiador e para isso vamos
do movimento sindical, o
nos fortalecer e estreitar
trabalho é incessante e não
nossa atuação no corpo a
para. A tarefa na área sincorpo com os trabalhadores
dical requer grande mobilide fábrica, como temos feização dos trabalhadores e
to ao longo do tempo, para
uma forte atuação em todiscutir acordos que assedas às frentes sociais, ecogurem o direito e a manunômicas e políticas deste
tenção do poder de compra
País, afinal, os trabalhadodos salários, entre outros
res merecem um ambiente
benefícios.
de trabalho salutar e ter to- Antonio Silvan Oliveira é presidente
Não cedemos as ameSindiquímicos, CNTQ (Confederação
dos os seus direitos preser- do
aças do Governo em tenNacional dos Trabalhadores no Ramo Químico)
e terceiro vice-presidente da Força Sindical/SP.
vados.
tar descaracterizar o moviHá muito a ser feito.
mento sindical e seguimos
Além da Reforma Trabalutando. O Sindicato exerlhista, que representa um retrocesso sem ce como ninguém o papel de intermediáprecedentes aos direitos trabalhistas e um rio no diálogo entre a classe trabalhadora
ataque frontal às entidades sindicais, o fan- e os empregadores. Os avanços nos acortasma da Reforma Previdenciária nos ron- dos e Convenções Coletivas foram proporda e é sim uma ameaça ao trabalhador que cionados justamente pela ação e mobilizasonha com a aposentadoria justa e o des- ção dos trabalhadores. Sem a presença dos
canso merecido após anos de dedicação ao Sindicatos, os trabalhadores serão reféns
trabalho e contribuição ao Sistema, o úni- dos empregadores nas negociações por saco contrato que esse Governo não respeita lários, PLR, banco de horas, jornada de trae não cumpre, porque a previdência social balho, rescisões e etc.
com os banqueiros ele faz questão de gaAo longo de décadas, o movimento sinrantir com os pagamentos de juros altos e a dical esteve presente em importantes disamortização da dívida pública.
cussões e composições econômicas e poAs atuais e desastrosas medidas do Go- líticas com o intuito de que retomada da
verno abrem uma lacuna da desesperan- economia atinja patamares justos para a
ça com a falta de perspectiva aos jovens, geração de emprego e renda e que possibisem a criação de novos postos de traba- lite um desenvolvimento social e econômilho e com o leilão de nossas riquezas na- co com equidade. Juntos somos fortes e a
turais. O Brasil está abrindo a mão de suas história é testemunha da força desta união.
reservas e segue apostando nos altos juros
Se não bastassem todos os desafios ecoe com isso, boa parcela da população está nômicos e sociais, o ano de eleições para
cada vez mais pobre. Tamanha é a insen- os poderes legislativo e executivo pede um
satez da equipe do Governo que todos os maior comprometimento de toda a popudireitos conquistados por meio de décadas lação para o voto consciente. Em meio aos
de luta estão sendo descartados como lixo. escândalos de corrupção, o País não admiA sociedade civil organizada que sobre- te mais os desacertos atuais. Temos que
viver a esta avalanche econômica e social ter cuidado com a escolha dos candidatos.
promovida pelo Governo terá uma grande A nossa classe política tem que ser comtarefa pela frente.
prometida com o povo e legislar de forma
E a estrutura sindical, que sempre tra- transparente.
balhou de forma organizacional ajudando
Este ano nossos esforços estarão cona sociedade e os movimentos sociais a se centrados em mais diálogo, na mobilização
fortalecerem, teve a sua condição essencial e no fortalecimento da classe trabalhadora.
de luta descaracterizada e levamos “porra- Sem nenhum direito a menos e com a garra
da” de tudo que é lado. Fomos chamados a e comprometimento de sempre.
expediente

www.sindiquimicos.org.br
Informequim - Jornal do Sindiquímicos - Publicação do Departamento de
Comunicação do STI Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos, Material Plástico, Tintas
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Perdões, Nazaré Paulista, Igaratá e Francisco Morato.
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REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Diretor Responsável: Antonio Silvan Oliveira - presidencia@sindiquimicos.org.br
Jornalista Responsável: Antônio Carlos de Jesus - troad.troad@gmail.com
Redação Troad Assessoria: Adriana Valeriano - troad.troad@gmail.com
Edição de Arte: Troad Assessoria - 11 96718-9312

Sede Sindiquímicos

R. Francisco de Paula Santana, 123 - Macedo 2463-9090
Impressão: MarMar - 99961-4414
As opiniões e informações contidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade dos seus autores. Permitida a reprodução desde que citada a fonte.

QUÍMICOS (2017/2018)
Reajuste Salarial: 1,83% (INPC/IBGE acumulado na data-base de 1º de novembro de 2017)

PLR mantida na Convenção Coletiva de Trabalho
Reajuste de 100% do INPC/IBGE (a ser aplicado a partir
de 01/11/2017)
Para trabalhadores em empresas com até 49 empregados
PLR de R$ 947,02 (novecentos e quarenta e sete reais e
dois centavos).

Em 01/11/2017, para os salários nominais até R$ 8.200,00
(oito mil e duzentos reais), aplicar-se-á o percentual de
1,83% (um vírgula oitenta e três por cento), correspondente ao período de 01/11/16 a 31/10/17.

Para trabalhadores em empresas
com mais de 49 empregados
PLR de R$ 1.048,85 (Hum mil e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).
A ser paga em 02 parcelas iguais à metade deste valor cada
uma, sendo a primeira até 30/04/2018 e a segunda até
31/10/2018 ou, alternativamente, a critério das empresas,
numa única parcela, até 30/06/2018.

Para os salários nominais superiores a R$ 8.200,00 (oito mil
e duzentos reais), será acrescido o valor fixo correspondente de R$ 150,06 (cento e cinquenta reais e seis centavos).
Piso Salarial:
Para trabalhadores em empresas com até 49 empregados
A partir de 1º de novembro, o piso normativo será de R$
1.496,42 (Hum mil e quatrocentos e noventa e seis reais e
quarenta e dois centavos).

A PLR da Convenção Coletiva de Trabalho é obrigatória
para as empresas que não tem PLR própria. Caso a empresa tenha acordo específico de PLR, a com a participação da
Comissão e Sindicato, prevalece o acordo.

Para trabalhadores em empresas
com mais de 49 empregados
A partir de 1º de novembro, o piso normativo será de
R$ 1.535,00 (Hum mil e quinhentos e trinta e cinco reais).

Farmacêuticos (2017/2018)
Reajuste de 5%

Cartão-alimentação:
Empresas acima de 100 trabalhadores: R$ 300,00 – 20% de
reajuste pelo INPC de 4,57%
Empresas com até 100 trabalhadores: R$ 201,40 – 9,46% de
reajuste pelo INPC de 4,57%
Cartão-alimentação acima do teto: R$ 78,00 – 5,41% de reajuste

Piso: R$ 1.629,13 – acima de 100 trabalhadores
R$ 1.447,41 – até 100 trabalhadores
Teto: R$ 8.300,00
Parcela fixa acima do teto: R$ 415,00
PLR: Empresas acima de 100 trabalhadores: R$ 2.188,00 –
Reajuste de 6,94% pelo INPC de 4,57%
Empresas com até 100 trabalhadores: R$ 1.577,00 – Reajuste de
6,91% pelo INPC de 4,57%

Manutenção do subsídio aos medicamentos.
A data-base do setor
Farmacêutico é dia 1º de abril

CCT plÁSticoS - Município de Guarulhos - (2017/2018)
PARA EMPRESAS DE 01 A 30 EMPREGADOS
PISO ADMISSÃO: R$ 1.221,96

Reajuste Salarial: 1,83% (INPC/IBGE acumulado
na data-base de 1º de novembro de 2017) para salários
nominais até R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).
Piso Salarial:
Para trabalhadores em empresas com até 49 empregados
A partir de 1º de novembro, o piso normativo será
de R$ 1.496,42 (Hum mil e quatrocentos e noventa
e seis reais e quarenta e dois centavos).
Para trabalhadores em empresas com mais de 49 empregados
A partir de 1º de novembro, o piso normativo será de R$

1.535,00 (Hum mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
Para os salários nominais acima de R$ 8.200,00 (oito mil e
duzentos reais), será acrescido o valor fixo correspondente
de R$ 150,06 (cento e cinquenta reais e seis centavos).
PLR – SETOR PLÁSTICO DE GUARULHOS
Para empresas com até 15 funcionários – R$ 611,00
Para empresas com 16 até 30 funcionários – R$ 713,00
Para empresas com 31 a 49 funcionários – R$ 947,02
Para empresas com 50 ou mais funcionários – R$ 1.048,85
A ser pago em até duas parcelas iguais, a metade deste valor
cada uma, sendo a primeira até 30/04/2018 e a segunda até
31/10/2018, ou alternativamente, a critério das empresas, numa
única parcela até 30/06/2018, mantidas as regras da cláusula atual.

reciclagem plÁStica (2017/2018)
– Reajuste Salarial: 1,83% (INPC/IBGE acumulado retamente ligados à atividade produtiva das fases terna data-base de 1º de novembro de 2017)
ciária, secundária e primária, que aderirem a presente
convenção.
Em 01/11/2017, para os salários nominais até R$
8.200,00 (oito mil e duzentos reais), aplicar-se-á o perPLR: R$ 570,25 (quinhentos e setenta reais e vinte
centual de 1,83% (um vírgula oitenta e três por cento), e cinco centavos), para os empregados que estejam dicorrespondente ao período de 01/11/16 a 31/10/17. retamente ligados à atividade produtiva das fases terciária (separação) e secundária (moagem)
Para os salários nominais superiores a R$ 8.200,00
R$ 621,16 (seiscentos e vinte e um reais e dezes(oito mil e duzentos reais), será acrescido o valor fixo seis centavos), para os empregados que estejam direcorrespondente de R$ 150,06 (cento e cinquenta reais tamente ligados à atividade produtiva da fase primáe seis centavos).
ria (granulação)
Salário Normativo: R$ 1.149,05 (Um mil,
cento e quarenta e nove reais e cinco centavos), para
as empresas recicladoras de plástico, cujos empregados estejam diretamente ligados à atividade produtiva
das fases terciária (separação) e secundária (moagem),
que aderirem a presente convenção.
R$ 1.237,44 (Um mil, duzentos e trinta e sete reais
e quarenta e quatro centavos), para as empresas recicladoras de plástico, cujos empregados estejam diretamente ligados à atividade produtiva da fase primária (granulação), que aderirem a presente convenção.
R$ 1.237,44 (Um mil, duzentos e trinta e sete reais
e quarenta e quatro centavos), para empresas recicladoras de plástico, cujos empregados NÃO estejam di-

Prazo de pagamento: a ser paga em 02 parcelas iguais à metade deste valor cada uma, sendo a
primeira até 30/04/2018 e a segunda 06 meses após
ou, alternativamente, a critério das empresas, numa
única parcela, até 30/06/2018;
As empresas precisam fazer adesão ao acordo.
Informações na Secretaria Geral do Sindiquímicos:
2463-9062.
Cesta básica: Fica assegurada a todos os trabalhadores do setor de reciclagem, a cesta básica no valor
de R$ 134,09 (cento e trinta e quatro reais e nove centavos).

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

JANEIRO/FEVEREIRO de 2018

SINDIQUÍMICOS

3

químicos em ação

Conquistas e manutenção de direitos da Classe Trabalhadora

Direitos dos trabalhadores e negociação coletiva
Uma das principais atribuições das entidades é a negociação coletiva que assegura aos
trabalhadores a possibilidade de
ampliar direitos garantidos por

lei e adquirir novas conquistas.
A atuação dos Sindicatos é de
grande importância na vida dos
trabalhadores, sobretudo porque os direitos e as garantias

são negociados e conquistados
não só para o individual ou apenas para uma pequena parcela, mas sim para toda uma categoria.

A força do movimento sindical
Como resultado de décadas de luta, destaca-se as
importantes conquistas e proatividade do movimento sindical, como:
Após décadas de lutas, finalmente o Supremo Tribunal Federal – STF proibiu o uso de todo tipo de
amianto no Brasil.
A CNTQ foi a primeira Confederação do Brasil a
peticionar no Processo Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 323 que trata da
ultratividade - determina que as cláusulas coletivas
integram contratos individuais mesmo quando elas

já expiraram, até que novo acordo seja celebrado.
A força do movimento sindical
Com perseverança e determinação, juntos conquistamos a redução da Taxa Selic. Este foi o resultado de uma grande mobilização das Centrais Sindicais e seus Sindicatos filiados, o que nos mostra que
temos que estar unidos para exigir a redução dos juros ao consumidor, proporcionando assim o aumento do poder de compra e de negócios, a produção de
empregos, entre outros benefícios.

Conquistas do Setor Farmacêutico
8Auxílio-creche
8Cartão-alimentação/ Vale-alimentação
8Acesso aos medicamentos

Destaca-se que algumas empresas insis-

tem em não cumprir o estabelecido em
CCT, a exemplo da FURP que, em atendimento ao que determina o Governo do Estado e, em especial o governador Geraldo Alckmin, age de forma contrária ao seu
discurso e não respeita os trabalhadores
desta conceituada Indústria Farmacêutica.

Ao longo de décadas, o movimento sindical composto por Sindicatos, Federações, Confederações e Centrais Sindicais, no qual
se inclui o Sindiquímicos Guarulhos, com 55 anos de história e
luta, vem sendo referendado pelas novas conquistas e por garantir a manutenção de direitos da
classe trabalhadora.
Assim como as Centrais Sindicais, o Sindiquímicos sempre esteve à frente de iniciativas pioneiras, que servem de referência
para outras categorias e foi a primeira entidade a conquistar a estabilidade da empregada gestante, num julgamento do dissídio
no TST, em 1972, o que anos mais
tarde se transformou em lei, beneficiando as trabalhadoras de
outras categorias, cláusula que
vem sendo ampliada.
Atuante, a entidade possui
grande representatividade em entidades estaduais e municipais na
luta e defesa do direito do trabalhador, como Força Sindical Nacional, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e
Farmacêuticas do Estado de São
Paulo – FEQUIMFAR, Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Ramo Químico e Força Sindical Regional Guarulhos. Toda esta
atuação consolidou o setor químico e farmacêutico no Brasil, além
de propiciar uma importante contribuição para assuntos de interesse social, econômico de toda a
sociedade, em que está inserido.

setor Farmacêutico em todo o Estado de São Paulo;

Destaques para algumas das
conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho das categorias:

8Garantia de direitos previstos em lei;

8Auxílio por filho excepcional
(extensão de benefícios);
8Reconhecimento da união
estável de pessoas do mesmo
sexo; garantias salariais nas rescisões contratuais;
8Jornada de 40 horas já praticadas, com abrangência pioneira
extensiva e assegurada em Convenção Coletiva de Trabalho aos
Farmacêuticos do Estado de São
Paulo;
8180 dias de licença-maternidade para as trabalhadoras;
8Pacto Tripartite para Inserção das Pessoas com Deficiência
no Mercado de Trabalho para o

8Acesso aos medicamentos
pelos trabalhadores das Indústrias Farmacêuticas;
8Estabilidade próxima a aposentadoria: As CCTs estabelecem
estabilidade até a data de aposentadoria aos trabalhadores com
anos de serviços prestados na
mesma empresa.
Nas Convenções Coletivas foram conquistadas cláusulas que
vão sendo melhoradas a cada ano,
como a ampliação e cumprimento
de cláusulas sociais e acordo de
Participação de Lucros ou Resultados – PLR. Estas conquistas têm
possibilitado a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e de
seus familiares, bem como seu
poder de compra a participação
ativa no mercado interno.
Veja abaixo alguns exemplos
das conquistas e importância dos
Sindicatos na vida do trabalhador:
8Fundo de Garantia e seguro-desemprego;
8Negociações coletivas;
8Assessoria jurídica;
8Orientação de direitos e deveres;
8Homologação de processos;

8Combate ao trabalho escravo e
infantil;
8Conquista de piso salarial, entre outros.
Para conquista e manutenção
de tais direitos é necessária a força de trabalho na manutenção e
ampliação do tamanho da instituição Sindical. Quanto maior for
o quadro de sindicalizados mais
bem-sucedida será a sua luta.
Para que isso fique mais claro,
devemos lembrar que a maioria
das conquistas dos trabalhadores
teve início com a luta sindical.
Como vimos o papel do Sindicato vai muito além que fazer greves,
paralisações e coisas do gênero. A
atuação dessas entidades tem forte consequência na vida de toda a
comunidade a sua volta.
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SINDICATOS PARA Q
Os Sindicatos são entidades compostas por membros de uma determinada categoria de trabalhadores
que lutam pelo cumprimento pelas empresas das determinações legais para com seus empregados, e por me-

VOCÊ SEM
SINDICATO
SALÁRIO
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL - 2018
R$ 954,00 – mínimo
PLR
CLT
Sem previsão de pagamento da PLR, exceto para
as empresas que tenham acordo próprio.
(É necessária a Comissão Trabalhadores e Sindicato)
ADICIONAL NOTURNO
CLT
Acréscimo de no mínimo 20% para o trabalhador
urbano e 25% para o trabalhador rural
HORA EXTRAORDINÁRIA
CLT
AJUSTA EM 50% e 100%

lhores condições de trabalho para os seus repre
dos. Sem o Sindicato os trabalhadores perdem
organização e, por consequência, perdem as co
tas nas Convenções Coletivas e os avanços na

*VOCÊ C
SINDICA
SALÁRIOS - (CONQUISTADO
CCT

No setor Químico a CCT asse
salarial de R$ 1.221,96 a R

PLR - (CONQUISTADO EM

CCT
A PLR também é uma importa
dos Sindicatos para os trab
Os valores vão de R$ 611,00

ADICIONAL NOTURNO - (CONQU

CCT
Acréscimo de 40

Conquistado em negoc

HORA EXTRAORDINÁRIA - (CONQU

CCT
70% - Segunda a sexta sobre
110% - A título adicional sobre as
em dia normal de descanso sem

Conquistado em negoc
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QUE SERVEM?

esentaforça e
onquismelho-

ria das condições de trabalho.

Vejam no quadro comparativo os ganhos que você
tem sendo representado pelo Sindiquímicos.

COM
ATO
EM NEGOCIAÇÃO)

ante conquista
balhadores.
a R$ 2.188,00

UISTADO EM NEGOCIAÇÃO)

0%

ciação

UISTADO EM NEGOCIAÇÃO)

o valor normal
s horas trabalhadas
manal remunerada

ciação

O setor patronal não tá para brincadeira. Ele vem
defendendo suas estruturas com a contribuição
dos patrões e ao mesmo tempo tenta enfraquecer
a classe trabalhadora induzindo você ao não
pagamento do imposto sindical.
ABRAM OS OLHOS!

PARA QUE SERVE O IMPOSTO SINDICAL,
E COMO CONTRIBUIR?
O IMPOSTO SINDICAL SERVE PARA O FORTALECIMENTO E CUSTEIO DA
ESTRUTURA SINDICAL DO SINDICATO, FEDERAÇÃO, CONFEDERAÇÃO, CENTRAL
E MINISTÉRIO DO TRABALHO. O MINISTÉRIO DO TRABALHO RECEBE 10%
DESTE VALOR ARRECADADO PARA FINANCIAR O SEGURO-DESEMPREGO.

egura o piso
R$ 1.629,13
NEGOCIAÇÃO)

ATENÇÃO TRABALHADOR

EXEMPLO
Destina-se
ao custeio de
serviços com
o intuito de
sanear gastos
do sindicato
da categoria
representativa. O
valor do Imposto
Sindical é um
dia de trabalho
(1/30) um dia
de trabalho
por ano) ou o
equivalente a
3,33% do salário.

como base Salário Médio: R$ 2.500,00
Reajuste estimado de 1,83% INPC/IBGE,
sem considerar aumento real

GANHO NA CONVENÇÃO COLETIVA
CONQUISTADO PELO SINDICATO
Reajuste: de R$ 45,75 x 13 meses = R$ 594,75
PLR: R$ 930,00 (empresas até 49 funcionários)
PLR + REAJUSTE
GANHO ANUAL
R$ 1.524,75

GANHO MENSAL
R$ 117,28

IMPOSTO SINDICAL PARA O FORTALECIMENTO
DA ESTRUTURA SINDICAL NAS NEGOCIAÇÕES

Salário médio: R$ 2.545,75
2.545,75 dividido por 30 dias = 84,85
ANUAL
R$ 84,85

MENSAL
12 X DE R$ 7,07
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BENEFÍCIO
Ê
que VOC

m direito
sócio tê

http://sindiquimicos.org.br/departamentos/beneficios
8Encaminhamento aos convênios,
8Recebimentos dos pagamentos de mensalidades e convênios médicos,
8Marcação consultas odontológicas dos dentistas da sede do sindicato,
8Reclamações,
8Sugestões.Desenvolvimento e implantação
dos convênios a.
Espaço de Lazer e Eventos
do Sindiquímicos
Quadra Poliesportiva
Clube de Campo
Colônia de Férias
Serviços
Assessoria Jurídica
Seguro de Acidentes Pessoais

Convênios
Academia
Acessórios
Auto escola
Cabeleireiros
Clínicas médicas
Clínicas Odontológicas
Compras
Consultórios Odontológicos
Cursos de Idiomas
Educação
Farmácias
Laboratórios de Análises Clínicas
Ótica
Papelaria
Parques temáticos e boliche
Planos de saúde

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

O Sindiquímicos agradece a todos pela disponibilidade e parceria
na distribuição do material Informativo da categoria Química.
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

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

Fale conosco

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

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.
Departamento de Benefícios e Recepção: 2463-9072 e 2463-9073
Departamento de Aposentados/Pensionistas: 2463-9068
Departamento Jurídico: 2463-9063/2463-9065 e 2463-9064 (fone/fax)
Departamento de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente: 2463-9069
Departamento Social e da Mulher: 2463-9079
Departamento de Inclusão social: 2463-9076

Departamento de Homologação: 2463-9080
Departamento de Compras: 2463-9081
Departamento de Esportes: 2463-9083
Controladoria e Tecnologia da Informação: 2463-9066 e 2463-9067
Dentista: 2463-9077
Salão de Cabeleireiros: 2463-9085.
Não funciona de Domingo e Feriados.
Presidência: 2463-9061

Secretaria Geral: 2463-9062  
Fax: 2468-8142
Ação Sindical: 2463-9070 / 2463-9071 / 2463-9075
Subsede Franco da Rocha/SP: (11) 4443-0712 (terças e sextas)
Subsede Terra Preta – Mairiporã/SP: (11) 4486-5496
Colônia de Férias – Caraguatatuba/SP: (12) 3887-1418. Não funciona de Quarta e Quinta.
Clube de Campo – Mairiporã/SP: 9 4784-2652 (Nextel)
Não funciona de Segunda e Terça.
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fim de ano

Festa de Confraternização no Clube de Campo
No dia 17 de dezembro, o Sindiquímicos reafirmou o sucesso
de sua tradicional Festa de Confraternização no Clube de Campo
em Mairiporã.
Sócios, dependentes e seus
convidados passaram momentos
de descontração e muita diversão
com a família.
Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e CNTQ,
reafirmou o compromisso de sua
diretoria com a classe trabalhadora em defesa dos direitos. “Este
foi um ano de muita dificuldade e
trabalho para que os direitos trabalhistas não fossem retirados.
Em meio a esta luta, destacamos
os nossos equipamentos de lazer.
Todo esse trabalho na área de lazer – Clube e Colônia de Férias –
somente tem sentido de existir
em função do trabalho mais importante que desenvolvemos ao
longo do ano em defesa das garantias das conquistas e sempre
lutando para ampliar os direitos
dos trabalhadores, nos ambientes te trabalho com segurança nas
atividades profissionais e sempre
exigindo das empresas o respeito aos trabalhadores (as). Nossa
diretoria sempre teve como prioridade as melhores condições de
trabalho e a maior valorização
com ganhos salariais e conquistas de benefícios. Portanto neste
momento estamos consagrando
todo esforço e dedicação da nossa diretoria, funcionários e parceiros, em prol da família química de
Guarulhos e Região”.
“Parabéns a todos nós e que
Deus continue nos abençoando
e nos guiando para sempre fazer mais é melhor nosso trabalho
e como resultado desse trabalho
estarmos cumprindo a nossa missão. Vamos em frente, a luta continua”, conclamou Silvan agradecendo a dedicação dos diretores,
dos trabalhadores do Sindiquímicos – Sede, Subsedes, Clube e da
Colônia durante todo o ano.
A festa foi prestigiada por Sergio Luiz Leite, presidente da Fe-

deração dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo – FEQUIMFAR, 1º secretário da Força
Sindical, que parabenizou o Sindicato e os trabalhadores pela belíssima festa e conclamou a todos a
seguirem lutando pela preservação de direitos sociais, econômicos e trabalhistas.
Wagner Gomes, presidente do
Sindicato de Entrega Guarulhos e
David Martins de Carvalho, presidente estadual do Solidariedade-SP prestigiaram o evento e
parabenizaram a diretoria pelo
trabalho realizado.
Prevenção
Com o apoio do Laboratório
Aché e empresa Baruel, o Sindiquímicos Guarulhos, após reunião
com os representantes da área
de Saúde do Município, disponibilizou repelentes (doados pelas
empresas) que foram utilizados
durante todo o dia pelos frequentadores do Clube.
Papai Noel
Neste ano, o Papai Noel chegou de helicóptero ao Clube e distribuiu presentes para a criançada.
Atrações e shows
A festa foi animada por Jô Mariano e 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.
Foram sorteados: TVs, bicicletas, panela de pressão elétrica, etc.
O Sindiquímicos agradece a Phibro, Saint Gobain, Allergan, Dispafilm, FEQUIMFAR e CNTQ que doaram os prêmios. 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 e Biga’s Restaurante.
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Como ser Sócio
Sócio da Categoria: R$ 28,72 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 26,48
O valor da mensalidade é descontado
mensalmente em folha de pagamento.
Sócio-voluntário: R$ 64,00 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 33,00
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)
Dependente: R$ 25,00 (Diária)
Filhos até 21 anos
Crianças menores de 07 anos
Isentas
Parente: R$ 40,00 (Diária)
(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)

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
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.

Estacionamento da Colônia de Férias

A partir do mês de dezembro de 2017, o estacionamento da Colônia de Férias terá
novas regras em sua utilização para melhor atender os usuários. Cada apartamento terá
direito a uma vaga no estacionamento e os veículos adicionais pagarão R$ 25,00 (vinte
e cinco reais) por período. informações no departamento de BENEFÍCIOS - 2463-9072

*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
PiSCINA FECHADa
nas QUARTAS E
QUINTAS-FEIRAS

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

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

BENEFÍCIOS - 2463-9072

impresso

