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A

diretoria do Sindiquímicos deseja um
natal de luz e que seja um momento
de união e confraternização entre
os amigos e familiares. Que 2019 traga
momentos de alegria e que tenhamos mais
boas notícias e que possamos comemorar
novas vitórias com importantes conquistas
a você e sua família. Que o otimismo não
abandone os nossos corações. A nossa União
é que garantirá a nossa sobrevivência frente
às investidas contra o trabalhador!

Químicos asseguram direitos
em Convenção Coletiva

A diretoria e a equipe
do Sindiquímicos
desejam um Feliz
Natal e excelente
Ano Novo!
No dia 23 de outubro, dirigentes da FEQUIMFAR/Força Sindical, FETQUIM/CUT e Sindicatos filiados, entre eles o Sindiquímicos
Guarulhos, assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho do Setor Químico garantindo a manutenção de todas as cláusulas sociais
já conquistadas. Foram asseguradas cláusulas importantes para mulheres, jovens, reembolso creche, entre outros. Avançamos
em relação a acordos anteriores e barramos os retrocessos embutidos na Reforma Trabalhista. Os reajustes da data-base em
1º de novembro são aplicados com base no INPC/IBGE acumulado nos últimos 12 meses. Página 3

Festa de Confraternização

15º Festival de Futsal será nos dias
30 de novembro e 1º de dezembro
Ao longo dos dois dias, o evento reunirá equipes masculinas e femininas formadas por trabalhadoras (es) do
setor. Com as inscrições encerradas em 19
de novembro, o evento será realizado na Quadra
Poliesportiva do Sindiquímicos (ao lado da sede) no
Macedo e contará com o apoio do Biga’s Restaurante.

ATENDIMENTO E FUNCIoNAMENTO DA SEDE,
COLÔNIA DE FÉRIAS E CLUBE DE CAMPO.

No dia 9 de dezembro,
o Sindiquímicos irá
promover sua festa de
Confraternização no
Clube de Campo em
Mairiporã (Estrada
do Saboó no Bairro
Marmelo). O evento,
que irá acontecer
das 10 às 17h, prevê
shows e sorteio de
brindes. Página 4

SEDE: FÉRIAS COLETIVAS: FECHAda DE 20/12/2018 A 06/01/2019
SSUBSEDE: FÉRIAS COLETIVAS: FECHAda DE 17/12/2018 A 07/01/2019
COLÔNIA DE FÉRIAS: ATENDIMENTO NORMAL
CLUBE DE CAMPO: FECHADO NOS DIAS 24, 25 E 31/12/2018 - E NO DIA 01/01/2019
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com a palavra

Sigamos firmes e fortalecidos
que aprovada a toque de caixa pelo Congresso, um ano depois, não gerou os empregos
esperados, ou melhor, propagados e prometidos pelo Governo e Congresso.

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

A

pouco de um mês para o término,
podemos afirmar que o ano de
2018 foi intenso. Não esmorecemos
e nem tão pouco acabamos, como
muitos anunciavam e era a grande
torcida do Governo Federal. Seguimos
coesos e fortalecidos.
Não dá também para falarmos em facilidades. Este foi um ano de trabalho intenso
em que reafirmamos a proximidade com os
trabalhadores de nossa base. Foram longas
batalhas com questionamentos de direitos
e igualdade de oportunidade. Isso sem falar
nas inúmeras tentativas de desqualificar
décadas de conquistas e diálogo na Relação Capital X Trabalho com a importante
participação e protagonismo do movimento
sindical.
Recentemente, saímos, Sindicato, Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Ramo Químico – CNTQ e FEQUIMFAR, ainda
mais fortalecidos de uma Campanha Social
e Econômica em que os trabalhadores do
setor Químico asseguraram direitos em
Convenção Coletiva de Trabalho, como a
reposição da inflação dos últimos 12 meses
e manutenção de cláusulas sociais já conquistadas com validade por 2 anos.
E é neste cenário que temos buscado nos
manter unidos contra a Reforma Trabalhista,

Neste período, o total de desempregados teve redução mínima – são 12 milhões
de desocupados, o que coloca em xeque o
argumento de que era necessário modernizar a CLT para manter e gerar empregos no
País. O que se viu foi a ampliação do trabalho autônomo, intermitente, temporário e
terceirizado. A nova Reforma também fez
cair o número de ações na justiça.
O que nos leva constatar, com preocupação, que décadas de diálogo e fortalecimento das relações entre Capital X Trabalho,
estão sendo desconstituídas.

S

em mencionar as ameaças
aos direitos, a nova Reforma
coloca também o reconhecimento
profissional de escanteio.
Mas enfim, seguimos trabalhando por
nossa categoria e em ampla sintonia com
a CNTQ, FEQUIMFAR, Força Sindical Nacional, Estadual e Regional. As discussões dos
direitos dos trabalhadores estão na pauta
em todos os âmbitos da nossa sociedade
e para compor a agenda e fazer valer os
nossos direitos, temos representantes
sindicais agindo em todas às frentes.

S

e não bastassem os
enfrentamentos diários e
incessantes pelos direitos da Classe
trabalhadora, o pleito eleitoral
nos trouxe ainda mais incertezas.
Afinal, em meio ao clima de ódio e
intolerância que se criou, o futuro
do trabalho e a ameaça aos direitos
adquiridos em anos de luta davam
peso na escolha presidencial.
Enfim, escolha feita nas urnas. Eleito
Jair Bolsonaro. E agora, o que esperar
do futuro? O futuro sinaliza dias mais
difíceis. Nossa luta continua. Com mais
questionamentos de direitos, da Democracia, da igualdade, entre outros. A luta
agora ganha novos elementos.

S

eguimos fortes e coesos contra
a tão mal fadada Reforma da
Previdência e pelo respeito aos direitos
trabalhistas, direitos individuais, às
diferenças, à imprensa livre, etc.
Os direitos dos trabalhadores foram
destituídos pela Reforma Trabalhista e é
nesse momento, que, o Ministério deveria
estar sendo fortalecido com a ampliação
do quadro de funcionários, essencialmente
no setor de fiscalização na área de saúde
do trabalho para que tenhamos assegurada a melhor condição de trabalho. Neste
momento a discussão tem que ser pela
manutenção da Pasta com a reformulação
da política deste Ministério para que efetivamente ele cumpra o papel quando de sua
criação que é possibilitar meios e condições
para a garantia de um ambiente de trabalho
seguro e salubre com respeito a legislação
e proteção ao trabalho.
De nada vai adiantar manter o Ministério
do Trabalho com a formatação atual, enfraquecido de forma proposital pelo Governo
Temer nos últimos anos, com exceção do
Governo Lula, que em seus oito anos de
gestão, incluiu pautas relevantes nesta
Pasta, entre elas, a política de ampliação
do salário mínimo nacional e amplamente
negociada com os representantes dos trabalhadores. Esta conquista possibilitou que
todos os trabalhadores e o País, como um
todo, fossem beneficiados, assim como o
Capital, pois houve uma grande movimentação econômica.
Nós, do movimento sindical (Sindicatos,
Confederação, Federação, Centrais Sindicais), prosseguiremos cumprindo nosso
papel histórico e institucional, que é o de
representar a classe trabalhadora e sua luta
por emprego decente, por uma aposentadoria justa, pela retomada do crescimento
e desenvolvimento social e econômico com
oportunidade para todos.
Vamos à luta que os
novos tempos pedem
coragem e unidade.

expediente

Intermediação da
CNTQ abre diálogo
com o Grupo
União Química
Com a intermediação
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Ramo Químico – CNTQ,
com representação em
várias regiões do País, em
especial nas localidades
em que temos as unidades da empresa, como
Pouso Alegre, Distrito
Federal, São Paulo e também após a constituição
da CNNC-UQ – Comissão
Nacional de Negociação
Coletiva – União Química, nós da direção do
Sindiquímicos avançamos no diálogo com os
representantes da União
Química - Unidade Guarulhos – Inovat.
Como é de conhecimento de todos os trabalhadores da empresa,
desde a sua chegada à
cidade de Guarulhos,
o Sindiquímicos Guarulhos vinha buscando
uma maior proximidade
com a unidade, o que só
aconteceu recentemente,
oportunidade em que
iniciamos junto à direção
da empresa as tratativas
em relação alguns acordos coletivos e demandas, como melhoria no
ambiente de trabalho e
remunerações, e quem
sabe, para 2019, novas
oportunidades de trabalho em suas unidades
pelo País.
www.sindiquimicos.org.br
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Químicos asseguram direitos em Convenção Coletiva
Resultado
INPC/IBGE variou 0,40% em outubro de 2018 – INPC/
IBGE acumulado nos últimos doze meses é de 4%.
Reajuste Salarial
Teto: R$ 8.528,00 (Reajuste de 4 %)
Parcela fixa aplicada acima do teto: R$ 341,12
Piso salarial
- Empresas com até 49 trabalhadores: R$ 1.556,28
- Empresas com mais de 49 trabalhadores: R$ 1.596,40
PLR
Empresas com até 49 trabalhadores: R$ 1.000,00 (Reajuste de
5,59% = 1,53% acima da inflação)
Empresas com mais de 49 trabalhadores: R$ 1.110,00 (Reajuste
de 5,83% = 1,76% acima da inflação)
Prazo de pagamento: Na CCT, a PLR deve ser paga em duas
parcelas iguais, sendo a primeira em até 30 de abril de 2019 e
a segunda até seis meses após, até 31 de outubro de 2019,
ou alternativamente, em uma única parcela a ser paga em 30
de junho de 2019.
Estes valores são para empresas que não tem acordo específico
e seguem a CCT.

No dia 23 de outubro, dirigentes da FEQUIMFAR/Força Sindical,
FETQUIM/CUT e Sindicatos filiados,
entre eles o Sindiquímicos Guarulhos, assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho do Setor Químico
garantindo a manutenção de todas
as cláusulas sociais já conquistadas.
Foram asseguradas cláusulas importantes para mulheres, jovens,
reembolso creche, entre outros.
Avançamos em relação a acordos
anteriores e barramos os retrocessos embutidos na Reforma Trabalhista. Os reajustes da data-base
em 1º de novembro são aplicados
com base no INPC/IBGE acumulado
nos últimos 12 meses.
“De forma coletiva e democrática, mais de 60 mil trabalhadores
foram unânimes em não se furtarem ao direto das conquistas da
Convenção Coletiva de Trabalho e
de décadas de um trabalho em que
o diálogo se faz presente em toda
a base”, destaca Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos
e da CNTQ.
Silvan ressalta também: “Ainda
conquistamos a manutenção do
grupo de trabalho permanente,
formado por dirigentes da FEQUI-

MFAR/Força Sindical, FETQUIM/
CUT, Sindicatos filiados e representantes do Grupo CEAG-10 da FIESP,
que desde 2017, têm se reunido
periodicamente para discutir os
impactos da Reforma Trabalhista
na CCT do setor, elaborando proposituras que possam se somar
à nova realidade que temos nas
relações de Capital X Trabalho”.
“A unidade dos Químicos da

FEQUIMFAR/Força Sindical e FETQUIM/CUT garantiu o reajuste de
100% do INPC para salários e Pisos.
Além disso, mantivemos todas
as cláusulas sociais já existentes
por mais dois anos. Conseguimos
ir contra a Reforma Trabalhista e
preservar importantes direitos”,
fala Sergio Luiz Leite, Serginho,
presidente da FEQUIMFAR e 1º
secretário da Força Sindical.

Assinada a renovação da Convenção Coletiva
da Reciclagem Plástica 2018/2020

Renovada a Convenção sobre Prevenção de
Acidentes no setor Plástico que completa 23 anos

As empresas recicladoras de
plástico, cujos empregados estejam diretamente ligados à
atividade produtiva das fases

Com reconhecimento nacional e internacional, a Convenção
Coletiva sobre Prevenção de Acidentes com Máquinas Injetoras,
Sopradoras e Moinhos no setor
Plástico chegou aos 23 anos e
comemora a redução de mais de
90% a incidência de acidentes e
mutilações.
No dia 8 de novembro, Sindiquímicos, dirigentes da FEQUIMFAR, entidade filiada à Força
Sindical, CNTQ e IndustriALL, e
demais Sindicatos filiados renovaram as Convenções Coletivas
de Máquinas Injetoras, Sopradoras e Moinhos no setor Plástico.
“Zelar pela saúde do trabalhador

terciária (separação), secundária (moagem) que aderirem a
presente Convenção, adotarão
salário normativo:

R$ 1.195,01 (fase terciária - separação)
R$ 1.286,94 (fase primária - granulação)
As empresas recicladoras de plástico, cujos empregados NÃO estejam
diretamente ligados à atividade produtiva das fases terciária, secundária e primária, que aderirem à Convenção, adotarão o seguinte salário de R$ 1.286,94.
Teto: R$ 8.528,00 (Reajuste de 4%)
Parcela fixa aplicada acima do teto: R$ 341,12
PLR
R$ 605,00 – Para os trabalhadores das fases terciária (separação) e
secundária (moagem)
R$ 660,00 – Para os trabalhadores da fase primária (granulação)
Prazo de pagamento: Na CCT, a PLR deve ser paga em duas parcelas
iguais, sendo a primeira em até 30 de abril de 2019 e a segunda até
seis meses após, até 31 de outubro de 2019, ou alternativamente,
em uma única parcela a ser paga em 30 de junho de 2019.
Cesta básica
- R$ 145,00
As empresas precisam fazer adesão ao acordo.
Manutenção das cláusulas dos Adicionais de Hora Extraordinária e
Noturno. A CCT será mantida por 2 anos.

no ambiente de trabalho é a
prioridade de nosso trabalho e
renovando a Convenção Coletiva Unificada de Segurança em
Máquinas Injetoras e Sopradoras de Plástico fortalecemos as

ações que visam à proteção dos
trabalhadores, com cláusulas
que versam sobre a prevenção e
qualidade de vida”, reafirma Antonio Silvan Oliveira, presidente
do Sindiquímicos e da CNTQ.

Atenção setor plástico Guarulhos

O Sindiquímicos Guarulhos está em fase de negociação com o SINDINPLASGUA – Sindicato
Patronal das Indústrias Plásticas de Guarulhos, assim que a renovação da CCT for concluída, as
informações serão divulgadas em nossas redes sociais e veículos de comunicação.
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Festa de Confraternização do Sindiquímicos
No dia 9 de dezembro, o Sindiquímicos irá promover sua festa
de Confraternização no Clube de
Campo em Mairiporã (Estrada do
Saboó no Bairro Marmelo).
O evento, que irá acontecer das
10 às 17h, prevê shows e sorteio
de brindes.
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$ 150,00, parcelamentos em
até 3 vezes. A entrada é gratuita
para os associados e dependentes.
Convidados pelos sócios pagarão
apenas R$ 26 para usufruir das
instalações do Clube durante todo
o dia. Os convidados deverão estar
acompanhados de um sócio.

Fale conosco

Churrasqueira: Para bem atender a todos, pedimos que sejam
respeitados os seguintes critérios:
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) 2463-9072 (Setor
de Benefícios); Clube de Campo
(11) 94784-2652 (Nextel).

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
Presidência: 2463-9061
Secretaria Geral: 2463-9062 / 2463-9083  
Ação Sindical: 2463-9074 / 2463-9075

Departamento de Aposentados/Pensionistas: 2463-9068
Departamento Jurídico: 2463-9065/2463-9064 e 2463-9079 (fone/fax)
Departamento de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente: 2463-9069
Departamento de Homologação: 2463-9080
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
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2463-9072

olônia de Férias

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. A fim de zelar pela segurança
das crianças, o Sindiquímicos instalou uma grade
entre as piscinas adulto e infantil.

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

ATENÇÃO: Senhores usuários, nas piscinas tomem cuidado com as crianças e usem trajes de banho.
A diretoria do Sindiquímicos reitera a importância de não acessarem as piscinas com bebidas e comidas.

Avenida 6, 220 – Jd. dos Sindicatos – Porto Novo – Caraguatatuba/SP
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RETROSPECTIVA 2018

Janeiro
Trabalhadores da CEQ aprovam renovação de acordo
de compensação de horas – 16 de janeiro.

Sindiquímicos na 1ª Rodada de Negociação do setor
Farmacêutico – 3 de abril.
Assinada CCT do Setor Farmacêutico – 10 de abril
em São Paulo.

Dirigentes sindicais demonstram apoio a Lula – 23
de janeiro.

Sindiquímicos na 24ª edição do Projeto Verão sem
AIDS – Valorizando a Vida – 11 e 12 de fevereiro, no
Clube de Campo do Sindiquímicos.
Centrais promovem Jornada Nacional de Luta contra
a Reforma da Previdência – 19 de fevereiro.

Silvan na reunião do Fórum Sindical dos trabalhadores – 23 de janeiro
Dia Nacional do Aposentado. Sindiquímicos pede
comprometimento do governo para readequação de
um sistema justo para o cálculo das aposentadorias
– 24 de janeiro.

Reforma Trabalhista: Centrais Sindicais fazem duras
criticas à nova legislação ao novo presidente do TST
– 28 de fevereiro.
Dia Internacional de Combate a Lesões por Esforços
Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho – LER/DORT – 28 de fevereiro.

Centrais planejam Jornada Nacional de Luta contra a
Reforma da Previdência – 31 de janeiro.

Março
SindEntregas firma parceria com o Sindiquímicos
Guarulhos – 5 de março.

IndustriAll Global Union: debate com Químicos, metalúrgicos e vestuários – 31 de janeiro.

Centrais preparam agenda comum para a disputa
eleitoral – 6 de março.

Fevereiro

Trabalhadores protestam contra sobretaxa nas importações de aço e alumínio – 6 de março.

Reunião de representantes dos trabalhadores do setor
de Etanol – 19 de abril.
Químicos presentes em debate sobre retomada do
crescimento e geração de empregos – 27 de abril.
Maio

Sindiquímicos realiza grande Festa do Trabalhador de
Guarulhos e Região – 1º de maio no Clube de Campo
em Mairiporã.
Químicos recebem o vereador Rafael Zampronio – 11
de maio.

Farmacêuticos iniciam campanha salarial – Seminário
de negociação coletiva – 5 a 6 de fevereiro.
Lideranças dos Químicos de São Paulo reunidos pela
valorização e fortalecimento das negociações coletivas – 6 de fevereiro.
Centrais Sindicais fazem protestos em frente ao
Banco Central, na Paulista, contra os juros altos – 6
de fevereiro.
Centrais cobram adiamento da votação da Reforma
da Previdência – 7 de fevereiro.
Químicos aprovam Pré-Pauta de Reivindicações dos
trabalhadores no setor Farmacêutico – 8 de fevereiro.

14º Festival de Futsal do Sindiquímicos realizado na
Quadra Poliesportiva – 18 e 19 de maio.
Setor Farmacêutico: Lideranças fazem entrega conjunta da Pauta de Reivindicações – 7 de março.
Químicas participam do Dia Internacional da Mulher
– 8 de março.
Químicos da Força Sindical e demais Centrais protestam por juros menores na Paulista – 20 de março.
FEQUIMFAR e CNTQ promovem encontro com lideranças e departamento Jurídico – 27 de março.
Abril
Campanha Salarial 2018 – Um novo cenário pós reforma trabalhista – 2 de abril na FEQUIMFAR .

Químicos da Força Sindical e CUT constituem a Comissão Nacional de Negociação Coletiva com o grupo
União Química – 21 de maio.

novembro/dezemBRO de 2018

Em apoio a paralisação dos caminhoneiros, não
teve atendimento na Sede do Sindiquímicos – 27
de maio.
Junho

Evento discute a Agenda 2030 e saúde do trabalhador
– 19 de junho.
Julho

Sindiquímicos participa da primeira edição da EXPORH
no Adamastor Centro em Guarulhos – 4 e 5 de julho.
4ª edição do Boi no Rolete na Sede Social do Sindiquímicos - 2 de junho.
Sindiquímicos Guarulhos no lançamento da Agenda
Prioritária da Classe Trabalhadora – 6 de junho.
Advogados da FEQUIMFAR e Sindicatos filiados presentes no Congresso do TRT 15ª Região que discutiu
o mundo do trabalho – 8 de junho.

SINDIQUÍMICOS

RETROSPECTIVA 2018

Representantes do Sindiquímicos, CNTQ e FEQUIMFAR
visitam a unidade do SENAI em São Caetano do Sul/SP
para tratar de modelo da Indústria 4.0 – 11 de julho.
Conselho Nacional de Saúde inicia processo eleitoral
2018/2021 – 12 de julho
Sindiquímicos recebe secretário-adjunto Municipal
do Trabalho – 16 de julho
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
– 27 de julho
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no Senai Guarulhos – 9 de agosto.
Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos, (CIAAG), comemora doação intermediada por
Silvan – 9 de agosto.

Sindiquímicos Guarulhos participa do “Dia do Basta”
na Avenida Paulista – 10 de agosto.
IndustriALL debate futuro do trabalho na América
Latina – 15 de agosto.
Seminário de Negociação Coletiva do setor industrial
Químico e Plástico, na Colônia de Férias dos Químicos,
em Praia Grande/SP – 20 e 21 de agosto.
Pré-pauta de reivindicações dos Químicos/Plásticos
é aprovada – 21 de agosto.
Dirigentes da FEQUIMFAR/Força Sindical e FETQUIM/
CUT reúnem-se no GT dos Químicos – 23 de agosto.
CNS realiza formações voltadas para controle social e
saúde dos trabalhadores – 24 de agosto.
Setembro
Sindiquímicos Guarulhos convoca trabalhadores para
Assembleia de Avaliação e Deliberação da Pré-Pauta
de Reivindicações – 4 de setembro.

Sindiquímicos Guarulhos participou do 9º Congresso
da FEQUIMFAR, com o tema “Conectar, inovar, avançar” na Praia Grande – 13 a 15 de junho.
9° Congresso da FEQUIMFAR recebeu presidenciáveis
para discutir plano de ações para os próximos anos.

CNTQ avalia conjuntura nacional e campanhas salariais do primeiro semestre – 31 de julho
Agosto
TRT de São Paulo tem primeira presidenta negra, que
pede unidade – 2 de agosto.

Direção dos Químicos de Guarulhos parabeniza os
companheiros da CNTQ pelos 12 anos de atividade
– 15 de setembro.
Assembleias itinerantes de avaliação e deliberação da
pré-pauta de reivindicações do setor Químico – De 4
a 21 de setembro.

CNNC-UQ entrega documento formal para a direção
da União Química – 16 de junho.
Sindiquímicos Guarulhos e o Instituto Estrela de Guarulhos firmam parceria esportiva para aulas de futsal
e futebol feminino.

Sindicalistas contra o projeto fascista de Bolsonaro –
22 de setembro.
Sindiquímicos presente no 1º Fórum da Indústria 4.0

Assembleias de avaliação e deliberação da pré-pauta
de reivindicações do setor Químico – 24 de setembro.
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RETROSPECTIVA 2018

Reivindicações dos trabalhadores Químicos são entregues aos representantes patronais do CEAG-10 – 26
de setembro.

criado pelo Ministério do Trabalho – 28 de outubro.
Novembro
Centrais Sindicais discutem a Reforma da Previdência e estratégia de negociação e mobilização – 1º
de novembro.

Campanha Salarial e Social dos Trabalhadores Setores
Químico e Plástico 2018/2019 – 26 de setembro

Assinada CCT do setor de Reciclagem Plástica e Injetoras e Sopradoras – 8 de novembro.

Festa das Crianças no Clube de Campo – 14 de outubro.
Assinada CCT do Setor Químico que assegura direitos
– 23 de outubro.

Sindiquímicos entrega pauta de reivindicação dos
Trabalhadores do Setor Plástico – 29 de setembro.
Com reconhecimento nacional e internacional,
a Convenção Coletiva sobre Prevenção de Aci-dentes com Máquinas Injetoras, Sopradoras e
Moinhos no setor Plástico completou 23 anos. – 8
de novembro .

Outubro
Outubro Rosa: Sindiquímicos apoia a Luta contra o
câncer de mama – O site da entidade ganhou uma
tarja rosa para lembrar a data – 1º de outubro.
Dia Mundial do Idoso. O Sindiquímicos reafirma o
compromisso em defesa e na promoção da melhoria
na qualidade de vida – 1º de outubro.
Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região – Sindiquímicos completa 56 anos – 5 de outubro.

Casa dos Curumins na Colônia de Férias do Sindiquímicos em Caraguatatuba – 26 a 30 de outubro.

15º Festival de Futsal do Sindiquímicos realizado
na Quadra Poliesportiva – 31 de novembro e 1º de
dezembro

Químicos na audiência pública sobre os desafios da
Indústria 4.0 em São Paulo (SP), no âmbito das ações do
Comitê de Estudos Avanços sobre o Futuro do Trabalho,

Dezembro
Festa de Confraternização dos Trabalhadores no Clube
de Campo em Mairiporã – 9 de dezembro.

Quadra Poliesportiva

CONHEÇA NOSSOS

BENEFÍCIOS

Serviços
Assessoria Jurídica
Seguro de Acidentes Pessoais

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
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

novembro/dezemBRO de 2018
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movimento sindical

Ação Sindical: A importante
ferramenta de defesa do trabalhador

Dúvidas, sugestões, reclamações e sugestões e denúncias, fale com o
Sindiquímicos pelo Whatsapp: (11) 97481-7636;
Secretaria Geral: (11) 2463-9062 e secretaria@sindiquimicos.org.br

Coordenada pela Secretaria Geral, a Ação Sindical do
Sindiquímicos é uma importante ferramenta de defesa
do trabalhador.
Com um trabalho intensivo de proximidade com o
trabalhador, diariamente, o
Sindicato recebe demandas,
com denúncias e dúvidas sobre aplicação da Convenção
Coletiva de Trabalho – CCT,
acordos de negociação de
horário de trabalho, acordos
de PLR, etc.
Motivadas pelo contato
dos trabalhadores – via e-mail, contato telefônico ou
Linha Direta Sindiquímicos,
por meio do Whatsapp –,
as equipes de Ação Sindical
e os diretores percorrem
as empresas para apurar as
denúncias e demandas, transformadas em notificação às
empresas.
Algumas destas demandas
se transformam em mesas de
entendimento entre empresa e Sindicato, assembleias
com os trabalhadores, fiscalizações e conciliações no
Ministério do Trabalho, entre
outros, com resultados positivos aos trabalhadores.
Importante salientar que
com instituição da Lei Trabalhista em 11 de novembro de
2017 e mesmo contrariando
a expectativa do Governo, o
trabalho só se intensificou,
afinal, o trabalhador precisa
do respaldo do Sindicato da
categoria para que os seus
direitos sejam resguardados.
O empenho da Secretaria,
diretores do Sindiquímicos e
equipes da Ação Sindical tem
possibilitado maior proximidade com o trabalhador e agilizado o atendimento, fazendo
assim, com que os direitos
trabalhistas e previdenciários,
previstos na legislação, e Convenção Coletiva da categoria
sejam respeitados.

10

SINDIQUÍMICOS

novembro/dezemBRO de 2018

AÇÃO SOCIAL

Sindiquímicos em parceria com a Casa dos Curumins disponibiliza Colônia de Férias

podemos exprimir com simples palavras.
Desejamos que esta obra do bem possa
continuar, e que Deus retribua a todos
vocês este momento tão especial que
doaram às crianças e adolescentes da
Associação Casa dos Curumins”, ressalta Adriana Eisenhardt, presidente dos
Curumins.
Alberto e Adriana Eisenhardt, responsáveis pela instituição, agradecem
a parceria entre as entidades. “Sempre
gratos ao Sindiquímicos que abriu o
caminho para esta vivência. Foram
dias abençoados e felizes. As crianças
e adolescentes, que vivem em situação
de pobreza e exclusão social na zona sul
de São Paulo, tiveram a oportunidade de
vivenciarem uma experiência única, que
temos certeza ficará para sempre em
suas memórias, estimulando a luta por
conquistas e transformações em suas
vidas. Agradecemos também a equipe
da Colônia pela acolhida e carinho”.

De 26 a 30 de outubro, 150 crianças
e adolescentes atendidos pela instituição que fica na Zona Sul de São Paulo,
desfrutaram da infraestrutura da Colônia com acesso às piscinas, quadra
poliesportiva, salão de jogos e playground. Eles, muitos pela primeira vez,
também estiveram na praia próxima e
se deliciaram com as maravilhas locais
e com o passeio.
Para Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos, a parceria de sucesso
entre a entidade sindical – que cede o
local para que as crianças desfrutem de
momentos de lazer – e a instituição – que
cuida da educação das crianças no dia
a dia – é gratificante. “Esta parceria em
muito nos engrandece. Ficamos imensamente felizes, pois para muitas destas
crianças, esta foi uma experiência única e
o primeiro contato com o mar”, salienta.
“O impacto desta ação social do Sindiquímicos é bem mais profundo do que

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

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

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

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

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

novembro/dezemBRO de 2018
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lube de Campo

O

Clube de Campo da Categoria fica situado em meio à Serra da
Cantareira, em plena Mata Atlântica, no município de Mairiporã, os sócios e dependentes podem usufruir de lazer, passeios e descanso. É diversão garantida para toda família!

• Churrasqueiras cobertas • Parque Aquático
• Churrasqueiras Vip
• TirolesA
• Berçário
• Quadra Poliesportiva
• Lago
• Quadra Society de Areia • Amplo Estacionamento

Estr. do Saboó, S/N, Mairiporã – SP
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Como ser Sócio
Sócio da Categoria: R$ 30,00 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 28,00
O valor da mensalidade é descontado
mensalmente em folha de pagamento.
Sócio-voluntário: R$ 67,00 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 34,00
O 1º pagamento deverá ser efetuado no ato da
inscrição, os demais por meio de boleto bancário
ou diretamente na sede do Sindicato.
O Sindiquímicos informa aos trabalhadores, que a mensalidade associativa abrange todos os
trabalhadores da categoria nas datas-base de novembro e abril, conforme previsão estatutária.

Colônia de Férias
Valores para duas diárias
Associado: R$ 31,50 (diária) Sócio e dependentes (filhos até 21 anos solteiros)
Parente: R$ 47,00 (diária) (pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, nora , genro, neto e
filhos maiores de 21 anos do titular).
Amigos: R$ 58,00 (diária) – outros
Valores mínimo Três diárias
Associado: R$ 26,00 (diária) Sócio e dependentes (filhos até 21 anos solteiros)
Parente: R$ 42,00 (diária) (pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, nora , genro, neto e
filhos maiores de 21 anos do titular).
Amigos: R$ 52,00 (diária) – outros
atenção Associados com seus dependentes legais que estiverem em dia com suas mensalidades, mesmo não hospedados na colônia de Férias em Caraguatatuba , poderão no
período das 10h às 18h de sábado a terça-feira, e na sexta-feira das 12h às 18h utilizarem
piscina , quadra e salão de jogos, na colônia, basta apresentar carteira de sócio e documento
dos dependentes que terão acesso , caso esteja acompanhado de algum convidado , este
poderá ter acesso , junto com o associado , mediante o pagamento da taxa de R$ 26,00

*Reservas com 30 dias de antecedência sujeito à sorteio
Horário de funcionamento do Parque Aquático em Caraguatatuba:
sexta-feira das 12h 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

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$ 26,00 (vinte e
seis reais) por período. informações no departamento de BENEFÍCIOS - 2463-9072

LANCHONETE DA COLONIA

Almoço (avisar com antecedência) , Pizza, Salgados e Café a manhã.

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

