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Campanha Salarial 2018 – Um novo
cenário pós-reforma trabalhista
Assombrados pelo desemprego
e a retirada de direitos, a classe trabalhadora enfrenta uma crise sem
precedentes. Estamos caminhando hoje para o empobrecimento da
população, onde mais de 70% dos
trabalhadores não tem mais acesso
ao seu salário e enfrentam as duras
penas um grande endividamento
nos bancos – estes os verdadeiros
agiotas e que praticam juros abusivos no cartão –, convivem com baixos salários e pouco ou quase nenhum acesso ao consumo.
No momento em que vivemos,
ao mudar a legislação e estabelecer que o negociado prevaleça sobre o legislado, o Parlamento se
preocupou exclusivamente em beneficiar as grandes empresas, especialmente, as multinacionais –
instaladas ou que querem entrar
no País, com o objetivo de explorar
a mão de obra. Sem falar, nas benesses ao Sistema Financeiro, que
tem permitido o esmagamento da
classe trabalhadora, refém dos juros astronômicos.
Historicamente, as negociações
salariais nunca foram fáceis para
o setor laboral. E em um cenário
pós-reforma trabalhista com a precarização do trabalho, redução da
massa salarial e jogando o trabalhador no sistema de escravidão, a
unidade entre o Sindicato e a classe trabalhadora tem assegurado a
manutenção de direitos.
Nossa mobilização e o envolvimento dos trabalhadores junto
aos desafios das negociações fizeram a diferença neste momento
em que assinamos a CCT dos Farmacêuticos. Além das conquistas
econômicas, reconhecidamente
longe do ideal, a luta pela melhoria
do ambiente de trabalho e valorização do empenho do trabalhador
que resulta, inclusive, no crescimento do negócio é o nosso compromisso.
E estamos empenhados em
conquistar sempre mais. E esta
conquista passa também pelo fortalecimento da representação sindical, afinal, a classe trabalhadora
tem que estar coesa e unida para
que os impactos desta malfadada
Lei Trabalhista não precarize ainda
mais a Relação Capital X Trabalho.
Com a economia na beira do
abismo e com o elevado número de desemprego, o Governo de
Michel Temer não mede esforços
para jogar a classe trabalhadora no
limbo e desqualificar o Movimento Sindical.

Antonio Silvan Oliveira é presidente
do Sindiquímicos, CNTQ (Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico)
e terceiro vice-presidente da Força Sindical/SP.

O ano de 2018 segue desafiador
e temos estreitado nossa atuação
no corpo a corpo com os trabalhadores de fábrica para discutir acordos que assegurem o direito e a manutenção do poder de compra dos
salários, entre outros benefícios.
E este nosso compromisso passa por todo este cenário político
nacional que hoje vem sendo desenhado de forma desastrosa e
com trocas de favores e conchavos
políticos, o que tem demonstrado
ser ruim para o nosso País e para
todos os trabalhadores.
Em meio aos desafios econômicos e sociais, o ano de eleições
pede um maior comprometimento de toda a população para o voto
consciente. Em meio aos escândalos de corrupção, o País não admite mais os desacertos. A nossa
classe política tem que ser comprometida com o povo e legislar
de forma transparente e com clareza. E o povo, por outro lado, precisa conhecer os seus candidatos,
pesquisando assim as suas histórias, os compromissos partidários.
Por meio das redes sociais e do livre acesso à internet, o eleitor tem
o futuro em suas mãos, basta pesquisar históricos e a pauta de atuação de cada candidato.
Se em nível nacional, o desafio
é a retomada da economia com investimento na produção, emprego
e renda, Guarulhos e Região não
fogem à regra. Estamos avançando, mas é preciso trabalhar ainda mais na infraestrutura, saúde,
transporte e desenvolvimento.
E por aqui, o Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região –
Sindiquímicos segue investindo
diálogo, na mobilização e fortalecimento da classe trabalhadora.

Um cenário desfavorável com a nova Lei Trabalhista
A sociedade brasileira, em especial, o trabalhador brasileiro
está vivendo um novo tempo e
em um cenário desfavorável com
a nova Lei Trabalhista desconstituindo direitos e sem muita perspectiva de recuperação, com a
precarização do trabalho, redução da massa salarial e do poder
de compra, colocando o trabalhador no sistema de escravidão.
Além de um Governo arbitrário que joga peso a todo o momento na retirada de direitos,
por meio das malfadas reformas – Previdência e Trabalhista
–, a classe trabalhadora enfrenta uma crise sem precedentes.
Estamos caminhando hoje para
o empobrecimento da população, onde mais de 70% dos trabalhadores não tem mais acesso ao
seu salário e enfrentam um grande endividamento nos bancos,
baixos salários, juros abusivos no
cartão e pouco ou quase nenhum
acesso ao consumo.
Embora o movimento sindical
tenha uma participação efetiva
na queda da Taxa Selic, com mobilizações, sabemos que o País
não sairá da recessão enquanto
não houver uma redução dos patamares dos juros reais, que permitam a volta dos investimentos
em tecnologia, inovação e ampliação da produção.

Com 6,5%, a Selic continua no
menor nível desde o início da série histórica do Banco Central,
em 1986. De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano e passou a ser
reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho
de 2015. Em outubro de 2016,
o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que
a taxa chegasse a 7% ao ano em
dezembro do ano passado, o nível mais baixo até então.
Embora alardeada como muito positiva pela imprensa, a redução somente acompanha a expectativa de queda da inflação e
terá pouco impacto sobre a forte
recessão porque passa a economia brasileira, com todos os seus
impactos nefastos na produção,
emprego e renda.
Com a Selic alta, as empresas
encontram dificuldades para financiar seus investimentos, reduzem sua capacidade produtiva
e fecham suas portas. O desemprego aumenta, a renda em circulação cai e o consumo em baixa afeta mais ainda as empresas
que tentam sobreviver.
Neste sentido ainda precisamos de reduções ainda mais ousadas e que o Sistema Financeiro deixe de fazer o lobby junto ao
Governo para o lucro desmedido.

Afinal, com a economia na beira do abismo e com o elevado número de desemprego, com mais
de 13 milhões, o Brasil e os brasileiros devem estar conscientes de que o futuro deste País
precisa de pessoas comprometidas. Então, aproveitando o acesso à tecnologia, que cada cidadão
faça um estudo de cada deputado, senador e representante. De
forma a saber, a quem serve cada
candidatura. Por exemplo, o relator da reforma trabalhista e do
reajuste em plano de saúde para
idoso do Governo Michel Temer,
deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), tem uma forte
atuação no Rio Grande do Norte,
estado que o elegeu e contabiliza também o número de investigações sobre denúncias de favorecimento de empresas, relações
suspeitas com empresas que burlam a legislação trabalhista, trabalho escravo e por aí vai.
Marinho está sendo investigado por seu envolvimento em uma
empresa terceirizada que coagia
funcionários demitidos a renunciar às verbas rescisórias e a devolver a multa do FGTS. Por meio
das fraudes, a companhia se
apropriou ilegalmente de 338 mil
reais devidos a mais de 150 trabalhadores, afirma o Ministério
Público do Trabalho – MPT.

Marinho e sua ligação com o grupo
Riachuelo e o empresário Flávio Rocha
Em 2012, Rogério Marinho assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Rio Grande do Norte e foi um dos idealizadores do Pró Sertão, programa estadual para a
criar oficinas de costura terceirizadas no interior estado. O Pró Sertão oferece treinamento e incentivos para empresários locais
abrirem negócios na área. A Guararapes Confecções, do grupo Riachuelo, é a principal
contratante dessas empresas. Ela doou 20
mil reais para a última campanha do político potiguar, em 2014, ao cargo de deputado

federal. Neste sentido, o momento delicado
pede a conscientização de todos.
Em 2015, a ‘Repórter Brasil’ foi ao interior
do Rio Grande do Norte e identificou funcionários recebendo abaixo do salário mínimo
na produção de roupas para a Guararapes.
Em processos movidos por ex-empregados
contra oficinais de costura da região – muitas
fecham as portas deixando salários atrasados
e sem pagar os direitos trabalhistas –, a Guararapes por vezes também é acionada para
arcar com os débitos.
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Assinada CCT dos Farmacêuticos

No dia 10 de abril, líderes da FEQUIMFAR/Força Sindical, CNTQ e
FETQUIM/CUT, juntos aos Sindicatos filiados e bancada patronal
representada pelo SINDUSFARMA
assinaram a Convenção Coletiva
de Trabalho – CCT. Essa unidade
garantiu aumento salarial de 2,5%,
sendo 0,93% de aumento real.
Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o
índice de inflação acumulado nos
últimos 12 meses e com data-base em 1º de abril ficou em 1,56%.
Mantivemos também todas as
cláusulas sociais, tais como: Acesso
gratuito/subsidiados a medicamentos, jornada de 40 horas semanais,
licença-maternidade de 180 dias.
A direção do Sindiquímicos
Guarulhos parabeniza a categoria,
Federação, Confederação, Força
Sindical e todos que participaram
e lutaram para que fosse possível
essa negociação.

CCT tem força de Lei: “Uma
vez assinada, a CCT – Convenção Coletiva de Trabalho tem força de Lei. Avançamos e obtivemos importantíssimas conquistas
nos últimos anos que hoje garantem ao trabalhador, direitos que
a CLT não garante, e melhoramos
aquilo que a CLT oferecia. Precisamos avançar e conquistar mui-

to mais”, afirma Antonio Silvan
Oliveira, presidente do Sindiquímicos Guarulhos e da CNTQ.
Unidos para vencer: Com a classe trabalhadora unida e comprometida o Sindicato se fortalece e juntos vamos vencer e frear os danos
que a Lei nº 13.467 já está causando na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.

Destaques da Proposta aprovada
Reajuste Salarial: 2,5% de reajuste
Reajuste de 2,5% para salários com teto de R$
8.511,00, acima desse valor, fixo de R$ 212,79
Piso Salarial Reajuste de 2,5%
Para empresas com até 100 empregados
De R$ 1.447,41 passará a ser R$ R$ 1.483,59
Para empresas com mais de 100 empregados
De R$ 1.629,13 passará a ser R$ R$ 1.669,84
PLR – Reajuste de 7,5%
Para empresas com até 100 empregados
De R$ 1.577,00 passará a ser de R$ 1.695,27
Para empresas com mais de 100 empregados
De R$ 2.188,00 passará a ser R$ 2.352,10
Cartão alimentação:
Empresas com até 100 funcionários (Reajuste de 9,23%)
De R$ 201,40 para R$ 220,00
Empresas com mais de 100 funcionários (Reajuste de 10%)
De R$ 300,00 para R$ 330,00
Para empregados que recebem piso da categoria
O desconto será de R$1,00 (um real) do valor facial do benefício.
Para empregados que recebem acima de
um piso da categoria até R$ 4.100.48
O desconto será de 10% do valor facial do benefício.
Para empregados que recebem
R$ 4.100,48 até 5.000,00
O desconto será de 15% do valor facial do benefício.
Para empregados que recebem acima de 5.000,01.
A concessão do benefício se dará por adesão do
empregado, assumindo o valor integral da cesta ou
vale alimentação, ressalva condições mais favoráveis
praticadas pela empresa. Para as empresas que já
concedem cesta de alimentos ou vale-alimentação,
não poderão reduzir o valor praticado.
OBS: A partir de 1º de abril de 2019, o teto de aplicação
do cartão passa de 5.000,00 para R$ 6.000,00.

Auxílio-Creche
O valor do reembolso mensal corresponde ás despesas
havidas com a guarda, vigilância e assistência de filho (a)
registrado ou legalmente adotado, até o limite de 50% do
salário normativo de efetivação, observando os parágrafos
b), até o parágrafo h) da Cláusula Trigésimo Primeira da CCT.
A solicitação do reembolso deverá ocorrer até o
decimo quinto dia após o efetivo pagamento.
AuxÍlio Funeral
No caso de falecimento de empregado, a empresa
pagará ao beneficiário legal, na forma da legislação
previdenciária, num única vez, a título de auxíliofuneral, contra a apresentação do atestado de óbito o
valor correspondente a 5 (Cinco) salários normativos
em vigor na data de pagamento do benefício.
Acesso a Medicamentos: Reajuste de
2,43% na correção do valor do subsídio pelo
percentual de reajuste de medicamentos.
Para salários de até R$ 2.415,64, será subsidiado
80% do valor da nota fiscal até o limite mensal de
compra dos medicamentos de venda sob prescrição
médica e mediante apresentação da receita médica,
ficando os 20% restantes a serem descontados
na folha de pagamento do empregado.
Para salários de R$ 2.415,64, até R$ 3.898,21, será
subsidiado 50% do valor da nota fiscal até o limite
mensal de compra dos medicamentos de venda
sob prescrição médica e mediante apresentação da
receita médica, ficando os 50% restantes a serem
descontados na folha de pagamento do empregado.
Para salários acima de R$ 7.334,31, o limite do
subsidiado será o valor fixo de R$ 2.200,29.
Os medicamento de venda sob prescrição médica da
linha de produção da própria empresa serão fornecidos
gratuitamente a seus empregados e dependentes previstos
no Plano de Assistência Médica, para uso próprio,
mediante apresentação da receita médica, excetuados
aqueles sujeitos a controle previsto na legislação.

1o de Maio: Sindiquímicos preparou uma

programação especial para você e sua família

N

o mês em que
comemoramos o
Dia do Trabalhador,
o Sindiquímicos
Guarulhos preparou
uma programação
especialmente para
você e sua família.

Sobre a Festa: O evento, que
irá acontecer das 10 às 17h, prevê shows, dentre eles, com o
Grupo Novo Sentido.
Além da infraestrutura do
local, como acesso ao parque
aquático, quadras, churrasqueiras, extensa área de lazer e conveniência e pedalinho, a festa
contará com uma ampla praça
de alimentação, com barracas e
quiosques de lanches, bebidas,
churrascos, doces e salgados,
com preços imbatíveis.
Os tickets serão disponibilizados na Sede do Sindicato ou
poderão ser adquiridos no dia
do evento, no Clube de Campo.
Valores acima de R$ 100,00,
parcelamentos em até 3 vezes. A entrada é gratuita para
os associados e dependentes.
Convidados pelos sócios pagarão apenas R$ 25 para usufruir
das instalações do Clube durante todo o dia. Os convidados deverão estar acompanhados de um sócio.
Churrasqueira: Para bem
atender a todos, pedimos que sejam respeitados os seguintes cri-

térios: as acomodações junto as
churrasqueiras serão por ordem
de chegada. Cada família poderá usar apenas uma churrasqueira para não prejudicar as demais.
As churrasqueiras Vips, para
uso exclusivo, com freezer, mesa
e pia devem ser reservadas com
antecedência e com taxa de manutenção.
Transporte: Para facilitar a
ida dos trabalhadores, o Sindicato disponibilizará transporte com saída na sede (Rua Francisco de Paula Santana, 123, no
Macedo) às 8h30 e 9h. Havendo
vagas no transporte, os trabalhadores poderão embarcar em
frente ao Comercial Esperança –
Estrada de Nazaré.
Para o retorno, ficar atento
para a saída dos ônibus que irá
ocorrer às 17h.
Informações: (11) 24639072/9073 (Setor de Benefícios); Clube de Campo
(11) 94784-2652 (Nextel).
14º Festival de Futsal:
Nos dia 18 e 19 de maio, será
realizado o 14º Festival de Futsal na Quadra Poliesportiva, que
fica no anexo a Sede do Sindiquímicos Guarulhos. As inscrições podem ser realizadas até
o dia 8 de maio pelos telefones
(11) 2463-9072/73.
4ª edição do tradicional
Boi no Rolete: Irá acontecer
no dia 2 de Junho das 11 às 17h
na sede do Sindiquímicos Guarulhos. Informações: (11) 2463-9069
(Depto Saúde) / 2463-9090.
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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

Fale conosco

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

Trabalhador: Saiba como entrar em contato com o SINDIQUÍMICOS e seus departamentos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Central: 2463-9090/2409-7800 ou disque diretamente no departamento.
Não funciona de Sábado, 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

Presidência: 2463-9061
Secretaria Geral: 2463-9062  
Fax: 2468-8142
Ação Sindical: 2463-9070 / 2463-9071 / 2463-9075

Controladoria e Tecnologia da Informação: 2463-9066 e 2463-9067
Dentista: 2463-9077
Subsede Franco da Rocha/SP: (11) 4443-0712 (terças-feira das 9h às 16h)
Subsede Terra Preta – Mairiporã/SP: (11) 4486-5496 (Segunda, quarta e sexta-feira das 8h às 17h)
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.

pontos de distribuição do Informequim
PH Odontologia – Rua XV e Novembro, 85 – Centro
Drogaria Século XXI – Av. Santos Dumont, 1955 – Cumbica
Next Saude – na rua Salgado Filho
Clínica Pedra Verde – Rua Leopoldo, 95 – Jd. Zaíra
CEPAC – Av. Timóteo Penteado, 5 – 2 º andar – Centro
Hiper Farmac:
Guarulhos: Avenida Tiradentes, 3.399 – Jd. Bom Clima
Avenida Tiradentes, 3.209 – Jd. Bom Clima

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 597 – Jd. Cocaia
Rua Jacob, 53 - Jd. Tranquilidade
Rua Cachoeira, 664 – Jd. Rosa de França
Av. Otávio Braga de Mesquita, 2.003 – Vila Barros
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

Avenida Rio de Janeiro, 845 – Vila Rio
Farma 22: Rua São Vicente de Paulo – Centro
Faculdades Anhanguera/ Torricelli – Rua do Rosário – Macedo
ENIAC – Rua Força Pública, 89 – Centro
UNIFIG – Av. São Luiz, 315 – Vila Rosália
Dival Ótica – Rua João Gonçalves, 238 – Centro
Coégio e Faculdade Progresso – Vila Galvão
Opção Farma – Avenida Monteiro Lobato, 807 – Macedo
Escola Natasha Franco vieira – Av. brigadeiro Faria Lima, 2102 - Cocaia

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

