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Sindicatos para que servem?

Veja os ganhos que você do Setor Farmacêutico tem obtido sendo representado pelo Sindiquímicos
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com a palavra

O trabalho não cessa e a luta continua
Conforme prevíamos, o ano de 2018 tem
sido um ano de grandes
desafios à classe trabalhadora e suas lideranças sindicais, com
destituição dos direitos
e várias tentativas de
desqualificar o trabalho
e os anos de história em
prol dos trabalhadores.
E é neste cenário
Antonio Silvan Oliveira é presidente
que temos buscado
do Sindiquímicos, CNTQ (Confederação
nos manter unidos
Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico)
contra a Reforma Trae terceiro vice-presidente da Força Sindical/SP.
balhista que desconstituí direitos e aniquila
o direito ao trabalho com justos salários, jornada
de trabalho referendado, convênios médicos,
ambiente salutar e excelente infraestrutura para
o desempenho das atividades laborais, ações de
prevenção à saúde e de acidentes, Participação
nos Lucros e/ou Resultados – PLR, reconhecimento
profissional, entre outros.

N

a mesma medida em que o
trabalhador precisa das leis para
assegurar os seus direitos, ele necessita
e muito do Sindicato como ferramenta
de intermediação e garantia para
que todas as concessões e benefícios
sejam resguardados. E claro, este
enfrentamento contempla a mal fadada
Reforma da Previdência.

No que pese algumas mudanças bruscas e abruptas desta relação entre trabalhador e empregador, a
Convenção Coletiva de Trabalho – CCT dos Químicos
em discussão no momento é a garantia de conquistas
e avanços que serão pontuais para que você, trabalhador, se proteja e tenha acesso aos benefícios, bem
como a sua manutenção. Ressaltamos a importância
do custeio sindical para fortalecimento da negociação coletiva, mantendo a unidade de ação contra
os impactos da Reforma Trabalhista nos direitos
dos trabalhadores e demais manobras usadas pelo
Governo Michel Temer como forma de destruir o movimento sindical. Precisamos fortalecer as estruturas
sindicais com o objetivo de equilibrar o processo de
negociação coletiva.
O momento delicado exige que estejamos atentos

a todo tipo de intimidação e inverdades plantadas
pelos meios de comunicação que, a todo o momento,
buscam intimidar e influenciar os trabalhadores com
notícias fabricadas.
As tentativas de manipulação também são feitas
por meio das mídias sociais. Infelizmente, muitos
trabalhadores têm se deixando levar pelas mentiras
que se propagam a todo o momento. Não se deixem
enganar.

T

odos os setores em campanha
salarial e em vias de negociações
enfrentam a resistência do setor
empresarial, que amparados pela nova
legislação criada e levada a efeito
pelo Governo busca a precarização da
relação Capital X Trabalho e a retirada
sumária de conquistas que há décadas
vem beneficiando os trabalhadores do
setor.

Enquanto trabalha pelo aumento de seus resultados, da sua lucratividade operacional, o setor
empresarial, amparado pela lei, vem reduzindo
o já tão minguado direito dos trabalhadores, a
exemplo da redução de adicionas de hora-extra,
do adicional noturno, retirada de proteção aos
trabalhadores que estão próximos da aposentadora, retirada de proteções para a mulher
trabalhadora, retirada de benefícios extensivos
à família dos trabalhadores, entre outros pontos
de desconstituição de direitos.
Claro que temos uma parcela de empresários
que buscam auferir os seus lucros sem precarizar a
relação Capital X Trabalho.

S

e o trabalhador não se aperceber
da importância e necessidade
de valorização do trabalho das
lideranças sindicais, a grande vítima
deste processo será ele próprio. Não
temos mais tempo e nem espaço para
divergências entre dirigentes sindicais e
trabalhadores. Esta postura só fortalece
o setor empresarial.

Neste momento, estão em curso, as seguintes
negociações coletivas: Campanha Salarial do setor
Químico, do ramo de Tintas, Abrasivos, Resinas, Cos-

N

este importante ano eleitoral,
aproveitamos também para
ressaltar que devemos buscar inserir
as pautas social e trabalhista nos
programas dos candidatos, a fim de
debater nossas reivindicações e lutas.

Devemos ter o entendimento para que possamos
identificar quem é a favor do povo trabalhador e que
pode contribuir efetivamente para o crescimento
deste País.
Por meio do voto consciente, nós somos os responsáveis por colocar representantes comprometidos com a classe trabalhadora.
O Brasil precisa retomar o seu crescimento, exterminar a corrupção e acabar com a bandalheira
que toma conta deste País e que faz com que você,
trabalhador, não tenha seus direitos resguardados e
pague uma conta que não é sua. Sigamos trabalhando
e lutando por um Brasil de igualdade social e que
respeita a nossa história.

Diretor Responsável: Antonio Silvan Oliveira - presidencia@sindiquimicos.org.br
Jornalista Responsável: Antônio Carlos de Jesus - troad.troad@gmail.com

Perfil da indústria
Em 2017, o mercado nacional
de medicamentos era composto
por 241 laboratórios farmacêuticos, os quais estavam regularizadas
e possuíam preço junto a CMED,
estando assim autorizadas para
comercializarem medicamentos.
Dos 241 laboratórios, 97 (40%)
possuem o capital de origem internacional e 144 (60%) possuem o
capital de origem nacional. Dentro
do canal farmácia, as empresas
multinacionais são detentoras de
aproximadamente 52,44% do mer-

cado em faturamento e 34,75% em
unidades vendidas (caixas); Já os
laboratórios nacionais apresentem
cerca de 47,56% do mercado em
faturamento e 65,25% em unidades vendidas (caixas).
A crescente participação dos
medicamentos genéricos deu às
empresas nacionais a liderança em
vendas por unidades
Projeção mundial sugere que o
gasto médio com medicamentos
deva alcançar US$ 107/pessoa por
ano em 2022

Na contramão de outros setores da economia, o mercado
farmacêutico brasileiro tem apresentado ótimos resultados. Com
as vendas estimadas em US$ 33,1
bilhões em 2017 (com base nos
preços fábrica), o Brasil subiu
duas posições no ranking global,
tornando-se o sexto maior mercado farmacêutico do mundo, atrás
dos Estados Unidos, da China, do
Japão, da Alemanha e da França,
segundo a IQVIA.
Estima-se que as vendas de
medicamentos no País continuem a crescer a uma taxa anual
composta entre 5% e 8% no período 2018-2022, bem acima do
aumento dos gastos globais com
medicamentos. “Como resultado,
o Brasil deve se tornar o quinto
maior mercado farmacêutico do
mundo até 2022, superando a
França”, afirma Mladenov.
Ainda de acordo com a pesquisa, ao mesmo tempo em que o
País ganhou posições no ranking
global, as vendas de medicamentos genéricos também cresceram
15,7% (dados do Sindusfarma).
“Em unidades, as vendas subiram
11,7%, atingindo uma participação
de 32% do mercado farmacêutico.
Isso se deve ao seu preço competitivo (são pelo menos 35% mais
baratos que os medicamentos de
referência, de acordo com a lei),
ao aumento do número de classes

terapêuticas e à maior confiança
do consumidor em medicamentos
genéricos”, acredita.

Desenvolvimento do setor

O desenvolvimento do setor
farmacêutico se baseia no seguinte tripé: estímulo à produção
local, estímulo à inovação, adoção
de políticas públicas de acesso
aos medicamentos, assim como
o apoio à indústria farmacêutica
nacional, que é em grande parte
voltada à produção desse tipo de
medicamentos.
“No primeiro trimestre de
2018, os genéricos continuaram sendo o principal motor do
mercado, com aumento anual
das vendas de 12,6% e 6,8% em
receita e em unidades, respectivamente”, diz.
O Brazil Pharma and Healthcare Sector 2017/2021 apontou
ainda que os Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs), incluindo
dermocosméticos, foram outro
segmento relativamente protegido da desaceleração do mercado.
Algumas das razões destacadas
para esse resultado são: a crescente conscientização da população
sobre sua saúde; o lançamento de
novos produtos, como alimentos
funcionais e nutracêuticos; a cultura da automedicação no Brasil;
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e a contínua expansão das modernas redes de farmácias.
Em termos de medicamentos
prescritos, a EMIS Insights também destaca o crescimento robusto das vendas de medicamentos
biológicos, produzidos a partir
de moléculas mais complexas
(material genético ou alteração
de genes) para o tratamento de
doenças crônicas e câncer.
“Isso é apoiado pela acelerada
mudança do perfil epidemiológico
do País, pelo envelhecimento da
população e pela crescente incidência de doenças crônicas não
transmissíveis”, explica Mladenov.

Mercado farmacêutico no Brasil

Baseado nas informações da
auditória do mercado farmacêutico, IQVIA, o mercado brasileiro
de medicamentos movimentou
em 2017 R$ 56,80 bilhões ou US$
17,79 bilhões (Canal farmácia,
valor líquido - desconto médio
de 40,55%), com um crescimento, em reais, de 11,73% em
relação ao mesmo período do
ano anterior, o que representa,
aproximadamente, 2% do mercado mundial, sendo o país o
8º em faturamento no ranking
das vinte principais economias.
Na América Latina, é o principal
mercado, estando à frente do
México (US$ 5,4 bilhões) e da
Argentina (US$ 5,4 bilhões).
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A luta continua e o trabalho não cessa.
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Brasil é o sexto maior mercado Farmacêutico do mundo

O

Outro quesito importante, é estarmos organizados
ainda mais para termos segurança no ambiente de
trabalho. Saúde e Segurança são fundamentais para
o trabalhador. Quando o trabalhador sai da sua casa,
ele vai para a empresa para vender o seu conhecimento, a sua expertise, a sua capacidade de trabalho
e não para vender a saúde ou a integridade física,
então só vai ser possível vencermos estes obstáculos
se estivermos unidos.

3

economia

momento atual pede que o
trabalhador esteja muito consciente
do seu papel de protagonista no
desenvolvimento do País.

www.sindiquimicos.org.br
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méticos; setor Plástico fora de Guarulhos e Plásticos
de Guarulhos.
Temos também a negociação que acontece simultaneamente e específica para o setor de Reciclagem
em todo o Estado de São Paulo.
Nesse sentido, nos manter unidos e coesos é a
garantia de resistência contra o conjunto de destituição de direitos, como as jornadas intermitentes,
a terceirização de forma desenfreada, etc. É inadmissível esta inversão de valores que visa tirar o pouco
que os trabalhadores têm de ganho conquistado ao
longo de muitos anos de luta.

expediente

Informequim - Jornal do Sindiquímicos - Publicação do Departamento de Comunicação
do STI Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos, Material Plástico, Tintas e Vernizes de Guarulhos,
Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Igaratá e
Francisco Morato. Filiado à Força Sindical, FEQUIMFAR e à CNTQ
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O Espaço de Lazer e Eventos do Sindiquímicos dispõe de Quadra Poliesportiva, Academia,
Cantina e Churrasqueira projetada para confraternização e integração entre os frequentadores.
O Espaço foi construído ao lado da sede do Sindiquímicos, e pode ser usufruído pelo associado
e seus dependentes.

Rua Francisco de Paula Santana, 99 – Macedo - Guarulhos (ao lado da sede do Sindiquímicos)

Convênios
Academia
Acessórios
Autoescola
Cabeleireiros
Clínicas Médicas
Clínicas Odontológicas
Consultórios Odontológicos
Laboratórios de Análises Clínicas
Ótica
Cursos de Idiomas
Educação
Farmácias
Papelaria
Parques temáticos e boliche
Planos de saúde
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químicos em ação

Parabéns CNTQ:

“

12 anos de muita luta,
trabalho, força e conquistas

Os Químicos reafirmaram compromisso de luta com o fortalecimento
do movimento sindical em prol das conquistas dos trabalhadores e os
novos desafios. Neste ano eleitoral, inserimos as pautas social e trabalhista
nos programas dos candidatos, a fim de debater nossas reivindicações e
lutas”, disse Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e CNTQ.
quatro anos.
“Registramos que todas as resoluções
aprovadas serão encaminhadas aos candidatos às eleições deste ano, com o objetivo
de contribuir e participar dos debates”,
declara Sergio Luiz Leite, presidente da
FEQUIMFAR, o Serginho.
Temário em debate - Foram discutidos os
seguintes temários: Eleições 2018; Desdobramentos Políticos e Atuação Sindical; Reforma
Trabalhista; Terceirização; Custeio Sindical;
Práticas antissindicais; Recursos e Novas
Técnicas de Sindicalização; Força de Trabalho;
Tecnologia/Automação; Indústria 4.0 e Redes
Sindicais; Qualificação Social e Aperfeiçoamento Profissional; Direitos Sociais/Saúde;
Aposentadoria: Perspectiva e Desafios para
as Futuras Gerações; Gênero; Inclusão de
Pessoas com deficiência; Raça e Etnia; Jovens.
O Congresso teve o apoio da Força
Sindical, Força Sindical São Paulo, CNTQ –
Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Ramo Químico, IndustriALL, SNQ – Secretaria Nacional dos Químicos da Força
Sindical e DIEESE.

A direção do Sindiquímicos Guarulhos e da CNTQ manifestam indignação na conduta e postura que a
direção da União Química - Unidade
Guarulhos – Inovat vem ostentando
desde sua chegada na cidade.
As entidades Sindicais lamentam o posicionamento da empresa
que, além da política de redução da
faixa salarial e corte de benefícios

optou pela redução da assistência
médica, o que mais uma vez penaliza os trabalhadores que tanto
contribuem para o bom resultado
da União Química.
Diante desta situação, a CNNC-UQ - Comissão Nacional de Negociação Coletiva - União Química
está mobilizada para que a empresa
reveja seu posicionamento.

Sindiquímicos Guarulhos participa do “Dia do Basta” na Avenida Paulista

O Movimento Sindical Unidos em
Defesa do Emprego, da Aposentadoria
e dos Direitos Trabalhistas, as Centrais
Sindicais realizou no dia 10 de agosto,
em todo o País, o “Dia do Basta”.
Em frente à FIESP, sindicalistas e

movimentos sociais realizaram ato
contra a Reforma Trabalhista e por
mais emprego, desenvolvimento e
pelo fim da retirada de direitos. Em
marcha, a multidão seguiu até a sede
da Petrobras, na Avenida Paulista.

Químicos participam da
primeira edição da EXPORH

Nos dias 4 e 5 de julho, líderes do
Sindiquímicos Guarulhos participaram da primeira edição da EXPORH,
evento direcionado aos profissionais ligados a área de Recursos
Humanos, realizado no Adamastor
Centro em Guarulhos.
Nos dois dias de eventos, a EXPORH
ofereceu 33 palestras gratuitas e
workshops e reuniu cerca de 30
expositores para a apresentação de
lançamentos, soluções, produtos,
serviços e tecnologias relacionadas
ao mundo corporativo.
Antonio Silvan Oliveira, presidente do
Sindiquímicos e da CNTQ destacou a
importância do evento inédito na cidade, bem como o compartilhamento
de ideias entre os profissionais do
setor. “O evento ofereceu oportunidade para a troca de informações,
atualização e geração de negócios”.

C

Fundada em 15 de setembro de 2006, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico – CNTQ completa 12 anos de existência,
que estão representados por um trabalho sério e compromissado com os
seus Sindicatos filiados e trabalhadores do setor químico. Ao longo destes
anos, a CNTQ é reconhecida e referendada como modelo pela luta por
novas conquistas e pela garantia da manutenção de direitos e valorização
da classe trabalhadora.
A direção dos Químicos de Guarulhos parabeniza os companheiros da
CNTQ pelo incansável trabalho e conquistas em prol da Classe Trabalhadora
e pelo fortalecimento do Movimento Sindical em todo o País.

olônia de Férias

Sindiquímicos no lançamento da Agenda Prioritária
Força Sindical, CUT, CSB, CTB,
Nova Central, UGT e Intersindical
lançaram no dia 6 de junho, a
Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora (Democracia, Soberania e
Desenvolvimento com Justiça Social: Trabalho e Emprego no Brasil),
com 22 reivindicações dos trabalhadores que serão encaminhadas
aos candidatos à eleição de 2018.
O evento prestigiado pelos
químicos de Guarulhos reuniu
também representantes da FEQUIMFAR e seus Sindicatos filiados.
Os representantes dos trabalhadores também falaram sobre a
importância de mobilizar a Classe
Trabalhadora no evento realizado
em 10 de agosto.
“‘O Dia Nacional de Luta’ foi
elaborado para enfrentar este momento que estamos vivenciando,
de crise e desemprego avassalador.
O trabalhador só tem o Sindicato
como última trincheira. Está em
nossas mãos, é nossa responsabilidade enfrentar esta situação
unidos em torno da nossa pauta”,
afirmou Miguel Torres, presidente
interino da Força Sindical.
Na apresentação da Agenda, os
presidentes das Centrais Sindicais
assinaram um manifesto destacando que “os trabalhadores criaram

o sindicalismo para se tornarem
protagonistas do próprio futuro e,
neste momento, no Brasil, a luta é
para recolocar o País na trajetória do
desenvolvimento, com geração de
empregos de qualidade, crescimento
dos salários, combate à informalidade, à precarização e à insegurança
no trabalho, e promover a proteção
social e trabalhista para todos.
Os presidentes das centrais
enfatizam também que as eleições
são primordiais para a construção
de compromissos com a futura
agenda de desenvolvimento do
País e reafirmam o compromisso
com a unidade.
Na reunião, representantes da
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital e da Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal apresentaram um documento
sobre a “Reforma Tributária Solidária
– A reforma necessária”.

A Colônia de Férias do Sindiquímicos, em Caraguatatuba, Litoral
Norte de SP, é o lugar ideal para repor sua energia, dos seus familiares e amigos. Localizada a menos de 100 metros da Praia de Porto
Novo, você, poderá desfrutar do mar e das belezas naturais da nossa Mata Atlântica que é uma das mais ricas do mundo em biodiversidade. Apartamentos com ar condicionado e cozinha individual.

• APARTAMENTOS
• PLAYGROUND
• ÁREA DE LAZER
• JARDINS
• CHURRASQUEIRAS
• LINDAS PRAIAS
• ESTACIONAMENTO

2463-9072

Sindiquímicos indignado com a
conduta da Inovat - União Química
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reconhecimento

Conectar, Inovar e Avançar: 9o Congresso da FEQUIMFAR
De 13 a 15 de junho, o Sindiquímicos
Guarulhos participou do 9º Congresso da
FEQUIMFAR, com o tema “Conectar, inovar,
avançar”, que debateu estratégias para garantir e ampliar direitos sociais e trabalhistas.
“Os Químicos reafirmaram compromisso
de luta com o fortalecimento do movimento
sindical em prol das conquistas dos trabalhadores e os novos desafios. Neste ano
eleitoral, inserimos as pautas social e trabalhista nos programas dos candidatos, a fim
de debater nossas reivindicações e lutas”,
disse Antonio Silvan Oliveira, presidente do
Sindiquímicos Guarulhos e CNTQ.
As lideranças Sindicais reunidas na Colônia
de Férias da Federação dos Químicos na Praia
Grande representaram mais de 176 mil trabalhadores em todo o Estado de São Paulo.
Durante os três dias de Congresso, os
delegados debateram temas de interesse
dos trabalhadores que constam do documento-base elaborado pela FEQUIMFAR, e
que nortearam as discussões. As resoluções
aprovadas no encerramento do evento irão
orientar a luta da Federação dos Químicos
e seus Sindicatos filiados nos próximos

SINDIQUÍMICOS

Avenida 6, 220 – Jd. dos Sindicatos – Porto Novo – Caraguatatuba/SP
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SINDICATOS PARA QUE SERVEM?
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 melhores condições de trabalho para os seus representados.
Sem o Sindicato os trabalhadores perdem força e organização e, por consequência, perdem as conquistas nas Convenções Coletivas e os avanços na melhoria das condições de

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)

trabalho. Cabe a você trabalhador, atraves do custeio Sindical, a responsabilidade de manter fortalecida a estrutura Sindical que defende o seu interesse e de sua família.

Vejam no quadro comparativo os ganhos que você do Setor Farmacêutico
tem obtido sendo representado pelo Sindiquímicos.

VOCÊ COM SINDICATO
SALÁRIOS - (CONQUISTADO EM NEGOCIAÇÃO)
CCT
No setor Farmacêutico a CCT assegura o piso
salarial de R$ 1.483,59 a R$ 1.669,84.
PLR - (CONQUISTADO EM NEGOCIAÇÃO)
CCT
A PLR também é uma importante conquista
dos Sindicatos para os trabalhadores.
Os valores vão de R$ 1.695,27 a R$ 2.352,10.

ADICIONAL NOTURNO

ADICIONAL NOTURNO - (CONQUISTADO EM NEGOCIAÇÃO)

CLT
Acréscimo de no mínimo 20% para o trabalhador
urbano e 25% para o trabalhador rural

CCT
Acréscimo de 40%

Conquistado em negociação

HORA EXTRAORDINÁRIA

HORA EXTRAORDINÁRIA - (CONQUISTADO EM NEGOCIAÇÃO)

CLT

CCT
70% - Segunda a sexta sobre o valor normal
110% - A título adicional sobre as horas trabalhadas
em dia normal de descanso semanal remunerada

AJUSTA EM 50% e 100%

Conquistado em negociação

ATENÇÃO TRABALHADOR
O setor patronal não está 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!

VEJAM OUTRAS CONQUISTAS:
l Cartão-alimentação;

l Acesso aos medicamentos da Indústria Farmacêutica;

l Licença-maternidade de 180 dias;

l Auxílio por filho excepcional;

l Adicional de Tempo de Serviço;

l Auxílio-creche;

l Jornada de Trabalho de 40 horas;

l Licença aborto;

l Licença-maternidade para a empregada ou empregado adotante.

A importância do custeio sindical
O Custeio Sindical é fundamental na defesa dos interesses dos trabalhadores objetivando
FORTALECER E CONQUISTAR MELHORES SALÁRIOS, benefícios e condições de trabalho.
Toda a vez que o Sindicato obtém conquistas para o setor, as vantagens obtidas
na negociação não ficam restritas aos sócios: por força de lei, elas são estendidas
a todos que fazem parte da mesma classe econômica, indistintamente.
AS CONQUISTAS SINDICAIS PERTENCEM A TODOS OS TRABALHADORES,
Associados ou não associados e, desta forma os benefícios das NORMAS
COLETIVAS DE TRABALHO contemplam todos os trabalhadores.
Um movimento sindical forte é essencial para a organização coletiva da sociedade
civil e para a defesa dos princípios éticos e democráticos. Mas sem o Custeio Sindical,
o Sindicato fica impossibilitado de desenvolver seu papel que é, garantir REAJUSTES
SALARIAIS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS que hoje você recebe.
O CUSTEIO SINDICAL SERVE PARA MANTER E FORTALECER O SINDICATO,
E ASSEGURA QUE CONTINUEM EXERCENDO SEU PAPEL.
O Custeio Sindical é utilizado nas despesas com serviços de interesse da categoria:
CAMPANHAS SALARIAIS, AÇÕES JUDICIAIS, visitas nas empresas, serviços de
assessoria jurídica e comunicação, salários dos funcionários da entidade, atendimento
odontológico, convênios e manutenção da Sede, Subsedes, Clube de Campo, Colônia de
Férias e toda a sua infraestrutura, de uso da categoria. Toda essa estrutura só é viável
com a efetiva participação dos trabalhadores POR MEIO DO CUSTEIO SINDICAL.
Nosso recado para você trabalhador é: torne-se associado, seja participativo nas
assembleias, nas negociações, e leve ao seu Sindicato a sua contribuição. É importante
que todos estejam organizados em torno da defesa dos direitos trabalhistas.
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brasil

Injustiça

Enquanto propõe que o
brasileiro trabalhe por mais
tempo para se aposentar, a
Reforma da Previdência Social
ignora os R$ 426 bilhões que não
são repassados pelas empresas
ao INSS. O valor da dívida
equivale a três vezes o chamado
déficit da Previdência em 2016.
Esses números, levantados pela
Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, não são levados
em conta na reforma do Governo
Michel Temer.
Ao longo do tempo, muito se
fala na importância de se fazer
a Reforma e quanto o País está
perdendo com o chamado déficit
na Previdência, mas não se leva
em conta que o problema da
inadimplência e do não repasse
das contribuições previdenciárias
ajudam a aumentá-lo. Da
Reforma deve constar a cobrança
dos inadimplentes.

SINDIQUÍMICOS

geral

O fantasma da Reforma da Previdência
Encalhada por conta da
decretação de intervenção
federal na segurança pública do
Estado do Rio de Janeiro, isso
porque a legislação determina
que, com a vigência do
decreto, o Congresso não pode
promover qualquer alteração
à Constituição, a Reforma da
Previdência volta à baila e
integra a pauta dos candidatos
à Presidência.
Sempre que tem oportunidade,
o presidente Michel Temer insiste
na questão e mesmo agora, às
vésperas das eleições presidenciais
deste ano, ele garante que a
proposta está “definitivamente”
na pauta política do País. Para ele,
inclusive, o assunto está sendo
discutido pelos partidos em suas
campanhas.
As declarações do presidente
foram dadas durante a cerimônia
de abertura do Encontro Nacional
da Indústria – ENAI, organizado
pela Confederação Nacional da
Indústria – CNI, em Brasília.
Neste sentido, reafirmamos
que a exemplo da tão mal
fadada “Reforma Trabalhista”,
que representa um retrocesso
sem precedentes aos direitos
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trabalhistas e um ataque
frontal às entidades sindicais,
o fantasma da Reforma
Previdenciária nos ronda e é

A maior parte dessa dívida
está concentrada na mão de
poucas empresas que estão
at i va s . S o m e nte 3 % d a s
companhias respondem por mais
de 63% da dívida previdenciária.
A Procuradoria estudou e
classificou essas 32.224 empresas
que mais devem, e constatou
que apenas 18% são extintas.
A grande maioria, ou 82%, são
ativas.
E em meio a este impasse
e várias manobras para que
a Reforma passe a valer,
o trabalhador brasileiro tem
sido aviltado em seus direitos.
Além da retirada de direitos,
os trabalhadores se vêm
cercados por altas de juros, altos
índices de inflação e de taxas
de combustíveis, iluminação,
medicamentos e planos de
saúde. Sobreviver a tudo isso
está cada dia mais distante da

sim uma ameaça ao trabalhador
que vislumbra, e com direito,
uma vida plena e feliz, após
anos de dedicação ao trabalho.

realidade de nossa economia. A
verdade nua e crua nos mostra
o empobrecimento de nossa
população.
Precisamos, mais do que
nunca, ficar atento a tudo o que
vem acontecendo em nosso
País no que diz respeito à classe
trabalhadora, aos seus direitos e
suas conquistas. Esse verdadeiro
“desmonte” em nossa legislação
trabalhista visa beneficiar
vultosos esquemas econômicos
em detrimento daqueles que,
verdadeira e efetivamente,
constroem a riqueza do País.
Este Governo tem trabalhado,
diuturnamente, para sucatear
nossas empresas, detonar nossa
economia e desconstruir nossos
direitos. Chega de manobras.
Temos que dar um basta nesta
bandalheira. Não podemos e não
vamos nos calar. Juntos, podemos
muito mais.

Fim da Ultratividade coloca em
risco todos os direitos trabalhistas
Desde que a Reforma Trabalhista
(Lei 13.467) passou a vigorar em
novembro passado, a classe trabalhadora está sendo aviltada em seus
direitos trabalhistas. Essa medida do
Governo ilegítimo de Michel Temer
veio com uma finalidade: exterminar todas as condições de trabalho
aceitáveis no País. Os prejuízos são
extremamente severos e a palavra
de ordem do setor patronal é precarizar a mão de obra.
Se não bastassem todos os outros agravos, como a ampliação da
duração do contrato de trabalho
temporário, a redução do horário
de almoço, a possibilidade do contrato intermitente, os riscos para as
trabalhadoras gestantes, a imposição
do negociado sobre o legislado, o
crescimento do desemprego e as
perdas salariais, os Sindicatos e suas
bases ainda precisam lidar com o fim
da ultratividade, o que certamente
acarretará em grande prejuízo ao
trabalhador. A medida acaba com a
renovação automática de cláusulas
sociais dos Acordos Coletivos, como,
por exemplo, vale-alimentação,
auxílio-creche, entre outros.
Mas o que seria a ultratividade
de norma coletiva? É a expressão
dada ao entendimento de que as
cláusulas negociadas, por Acordo
ou Convenção Coletiva, integram
os contratos de trabalho dos empregados até que outra negociação
coletiva expressamente a suprima,
modifique ou altere.
Esse entendimento foi consolida-

do pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Súmula 277, publicada
em 27/09/12, apesar de persistirem
divergências na doutrina e embates
jurídicos nos tribunais.
Para o Tribunal Superior do
Trabalho a ultratividade da norma coletiva gera uma condição
mais benéfica ao trabalhador pela
manutenção de direitos coletivos
já pactuados e estimula a negociação coletiva, já que qualquer
alteração contratual demandaria
nova negociação.
Atualmente os efeitos da súmula
277 do TST estão suspensos, desde
14 de setembro de 2016, por decisão liminar do Supremo Tribunal
Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº
323. O ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF 323, suscitou dúvida
sobre a compatibilidade da Súmula
277 do TST com os princípios da legalidade, da separação dos Poderes
e da segurança jurídica.
Neste contexto, a aderência ao
contrato de trabalho das cláusulas
estabelecidas em norma coletiva
até que outra negociação as
revogue, representa na prática
a indeterminação temporal das
cláusulas negociadas.
Contudo, a lei estabelece o limite
temporal máximo de 2 (dois) anos
para a duração de uma Convenção
ou Acordo Coletivo de Trabalho,
o que, em tese, se contrapõe ao
entendimento posto na Súmula
277 do TST.

CNTQ protocolou no STF ação
contrária a liminar de Gilmar Mendes
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico –
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.
Na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2017/2018 nas indústrias
farmacêuticas no estado de São
Paulo assinada em abril de 2017, a
FEQUIMFAR – Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas
e Farmacêuticas do Estado de São
Paulo e seus Sindicatos filiados,
juntos com os representantes do

setor patronal, representados pelo
SINDUSFARMA fizeram constar a
cláusula da ultratividade que significa a manutenção do acordo ou
convenção depois de vencido o prazo
de vigência, até que outro acordo ou
convenção venha a ser assinado.
Os farmacêuticos no Estado de
São Paulo foram a primeira categoria
a conquistar em CCT a cláusula da
ultratividade.
Segundo Antonio Silvan Oliveira,
presidente do Sindiquímicos
Guarulhos e da CNTQ, a vedação da
ultratividade traz diversos danos aos
trabalhadores, principalmente num
momento em que o Brasil tem 14
milhões de desempregados e quem
está no mercado precisa de amparo,
respaldados por um Acordo Coletivo.

Sindiquímicos presente no 10 Fórum
da Indústria 4.0 em Guarulhos

Organizado pela Secretaria
de Desenvolvimento Científico,
Econômico, Tecnológico e de Inovação – SDCETI, em parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai unidade
Guarulhos (Celso Charuri), diretores do Sindiquímicos Guarulhos,
Nelson Agostinho de Oliveira e
Eliana Aparecida Cardoso dos
Santos, participaram do 1º Fórum
da Indústria 4.0 Guarulhos.
Na ocasião Antonio Silvan Oli-

Fale conosco

veira, presidente do Sindiquímicos
Guarulhos e da CNTQ compôs a
mesa representando a Classe Trabalhadora pela Força Sindical/SP.
Também fizeram parte da
mesa o prefeito de Guarulhos,
Guti, secretário da SDCETI, Rodrigo Barros, diretor do Senai
Guarulhos, Renato Daracdjian,
o diretor do CIESP Guarulhos,
Mauricio Collin, representando a
ASEC – Associação dos Empresários de Cumbica, Rosemary Ghel-

lery, e o presidente da AGENDE,
Aarão Ruben.
Foram realizados dois painéis:
Indústria 4.0 – Conceitos e aplicações e Desafios da Indústria 4.0
em Guarulhos.
O evento visou dar visibilidade
para as medidas que já estão em
curso na cidade, protagonizadas
por multinacionais e também pelas médias e pequenas empresas,
exemplificando caminhos para a
modernização.
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ação social

CIAAG comemora doação

As crianças e adolescentes
atendidas pelo Centro de
Inclusão e Apoio ao Autista de
Guarulhos – CIAAG estão em festa.
Com o intermédio de Antonio
Silvan Oliveira, presidente do
Sindiquímicos Guarulhos e CNTQ,
o Projeto Phibro Sustentável,
que integra o Grupo Fazendo a
Diferença, doou a cobertura da
área de educação física na sede da
instituição no Gopouva.
Segundo Ariane Garcia, chefe
de departamento de Segurança
do Trabalho e Meio Ambiente
da Phibro do Brasil, o projeto
desenvolvido pelos trabalhadores
e com a colaboração da empresa
prevê a doação de valores para um

fundo que é revertido em ações
sociais na comunidade.
“Em nome de todos os assistidos
e equipe do CIAAG, nosso muito
obrigado aos participantes do
Phibro Sustentável, ao Silvan, que
possibilitou esta nossa proximidade
com a empresa. Esse novo espaço
é de suma importância para o
conforto de nossas crianças”,
destaca Alexandra Oliveira da Silva,
presidente do CIAAG.
Silvan ressalta a importância
da iniciativa dos trabalhadores da
empresa. “Parabenizo a todos pelo
empenho ao CIAAG. A iniciativa
destes trabalhadores engrandece
ainda mais as atividades
desenvolvidas pelos assistidos”.

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/ Não funciona de Sábado, Domingo e Feriados.
Departamento de Benefícios e Recepção: 2463-9072
Recepção: 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 de Homologação: 2463-9080

Presidência: 2463-9061
Secretaria Geral: 2463-9062
Departamento de Ação Sindical: 2463-9070 / 2463-9071 / 2463-9075

Controladoria e Tecnologia da Informação: 2463-9066 e 2463-9067
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.
Departamento de Comunicação e Imprensa/Troad: 2463-9088 - WhatsApp: 11 96718-9312

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
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MÊS DO TRABALHADOR

Sindicato dos Químicos de Guarulhos contou com
programação especial para o mês do trabalhador
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ELES SÃO CONTRA O TRABALHADOR
Fim da ultratividade

Terceirização

Gestante e Lactante

A terceirização chancela aprovações de medidas
que desrespeitam e discriminam direitos conquistados, permitem contratação de trabalhadores
com jornadas mais extensas e expostos a riscos em
ambientes de trabalho com maior incidência em
acidentes fatais; aprofundam desigualdades através
de salários menores para exercerem as mesmas
funções; favorecem a chamada “pejotização” assim
conhecida como a contratação de trabalhadores
como pessoas jurídicas com reflexos negativos na
Previdência Social.

Grávidas ou lactantes podem trabalhar em locais
insalubres – Com a nova lei, a mulher que trabalha
em condições de insalubridade média ou mínima
será afastada apenas se conseguir um atestado
médico, que geralmente é cedido pelo médico do
trabalho da própria empresa. Isso significa que é o
médico quem vai decidir se a trabalhadora de uma
fábrica, exposta a barulhos ensurdecedores e repetitivos, poderá ser afastada ou não.
O maior problema está na avaliação do grau de
exposição e de insalubridade. No geral, as empresas
não utilizam a metodologia e a aparelhagem correta
para medir o grau de insalubridade. Além disso, tem
o interesse dos empresários, que fogem do pagamento de adicional de insalubridade, direito previsto
em lei. São vários os aspectos envolvidos nessa
relação que sempre prejudicam a gestante. A trabalhadora fica completamente na mão da empresa.

P

ara comemorar o mês do trabalhador,
o Sindicato dos Químicos de Guarulhos
e Região – Sindiquímicos preparou uma
programação especial para a família química,
com a Festa do Trabalhador, o 14º Festival de
Futsal e o 4º Boi no Rolete.

No dia 1º de maio, os químicos comemoraram o Dia do
Trabalhador em seu Clube de
Campo. Os sócios, dependentes
e convidados se divertiram ao
som de Jô Mariano (Sertanejo
e Forró) e Grupo Novo Sentido
(Pagode). 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 prêmios.
A festa foi prestigiada pelos
companheiros Francisco Quintino, presidente do Sindicato dos
Químicos de Rio Claro, que na
ocasião também representou
o presidente da FEQUIMFAR,
Serginho Leite e do diretor do
Sindicato de Rio Claro, Aparecido
Cardoso. Quintino fez questão de

agradecer a diretoria do Sindiquímicos pela recepção, e parabenizou todos os trabalhadores pelo
espaço conquistado. Quintino
também reafirmou a importância
da luta do movimento sindical em
meio a todo esse desmonte dos
diretos dos trabalhadores, além
de destacar o alto índice de desemprego que assola nosso País.
A diretoria do Sindiquímicos
Guarulhos agradeceu a presença
dos companheiros do Sindicato
dos Químicos de Rio Claro e região, também estende ressalta o
apoio da FEQUIMFAR, da Força
Sindical/SP e CNTQ. E a todos os
diretores, funcionários do Sindiquímicos e Clube de Campo, a
Torre Forte Produções e Troad
Assessoria & Comunicação pelo
empenho na realização desse
importante evento.

A ultratividade previa o seguinte: Terminado o
período de vigência das Convenções Coletivas de
Trabalho – CCT ou dos Acordos Coletivos de Trabalho – ACT e lá estava essa reserva legal, responsável
por fazer valer a norma contratual até que uma nova
normatização fosse aprovada pela categoria.

ESSES SÃO OS CULPADOS

14º Festival de Futsal
O 14º Festival de Futsal do Sindiquímicos realizado nos dias 18 e
19 de maio teve mais uma vez seu
sucesso consolidado com a participação de 48 equipes. O futsal Feminino também marcou presença.
O diretor do Sindiquímicos e
coordenador do 14º Festival de
Futsal, João Pedro Pereira Neto,
agradeceu aos diretores que
prestigiaram o evento e ao empenho de toda sua equipe.
Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos, agra-

Inimigos dos Trabalhadores

deceu a integração entre os
trabalhadores das empresas
participantes e as famílias que
acompanham os jogos. Agradeceu também o companheiro
João Pedro, que junto com sua
equipe trabalhou para o sucesso
do evento que faz parte da programação especial do mês do
trabalhador.
O Festival contou com o patrocínio do Biga’s Restaurante e
apoio dos funcionários da entidade e assessores do Sindiquímicos.

Boi no Rolete - O já tradicional Boi no Rolete
chegou a sua 4ª edição e reafirmou o seu sucesso.
O evento realizado no dia 2 de junho na Sede Social
reuniu centenas de trabalhadores, seus amigos e
familiares e contou com a animação de Augusto Giulian
e sua banda.
Para Antonio Silvan Oliveira, presidente do
Sindiquímicos e da CNTQ, o tradicional Boi no Rolete,
que encerrou as atividades do mês do Trabalhador,

reafirmou o êxito das atividades que buscam a
integração e a união dos trabalhadores.
“Nesse momento, em que o Governo tenta desestabilizar o movimento Sindical, a unidade dos
trabalhadores demonstra que eles sabem que todos
os avanços e conquistas que hoje desfrutam são fruto
do trabalho das lideranças Sindicais”.
Silvan parabenizou toda a equipe, representado
pelo diretor do departamento de Saúde, Segurança e

Meio Ambiente, Nelson Agostinho de Oliveira, Nelsão,
que trabalhou na organização do evento (funcionários,
colaboradores) e ressaltou a importância de sua
diretoria que luta pelo cumprimento da CCT e na
melhoria das condições de trabalho nas empresas.
Nelsão agradeceu aos trabalhadores, as autoridades
e toda diretoria do Sindiquímicos, Biga’s Restaurante
e aos funcionários e colaboradores pelo empenho e
dedicação na realização de mais um Boi no Rolete.

votou contra os
trabalhadores
Deputado federal
Eli Corrêa Filho (DEM/SP)

votou contra os
trabalhadores

deputado federal
Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)
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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

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

PiSCINA FECHADa
nas QUARTAS E
QUINTAS-FEIRAS

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

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

