sindiquimicos.org.br

Sindiquímicos

Campanha Salarial
Químicos na luta por aumento real

“Lutamos pela manutenção das conquistas, que são resultadas das batalhas travadas durante décadas pelo movimento Sindical e, por avanços no que
entendemos ser primordial para o trabalhador e trabalhadora. Os desafios serão cada vez maiores, porém com unidade, perseverança e foco, vamos
Página 3
alcançar os resultados que necessitamos”, Antonio Silvan Oliveira, presidente do SindiQuímicos Guarulhos e da CNTQ.

novos horários
de atendimento
a partir de 01 de outubro de 2019

sede do SindiQuímicos
de segunda a sexta-feira das 9h às 18h

CLUBE DE CAMPO
QUINTA, sexta E SÁBADO DAS 9h às 18h
dOMINGO DAS 8H ÀS 18H

tirolesa

retorna as atividades no
dia 03 de novembro de 2019
17O FESTIVAL DE FUTSAL
ACONTECE NOS DIAS 29 E 30
de NOVEMBRO DE 2019.
AS INSCRIÇÕES SERÃO
DE 16/09 A 19/11 de 2019
comunicado da Direção do SindiQuímicos

Categoria elege Chapa 1
Gestão União e Luta, encabeçada pelo atual presidente Antonio Silvan Oliveira, foi reeleita com
97,11% de votos válidos e teve aprovação dos trabalhadores da categoria manifestada nas urnas.
Páginas 6 e 7

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CLUBE DE CAMPO, DAS 10H ÀS 17H
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com a palavra

Ano de luta e de muito trabalho contra as mazelas do Governo
E o ano segue em meio aos
atropelos do Governo e ataques
sem tréguas à classe trabalhadora.
Diariamente estamos sendo bombardeados com os desmandos do
Governo que seguindo os passos
da gestão do Temer está empenhado em destituir direitos. Mais
uma vez o governo dá um passa
moleque na classe trabalhadora
e na população em geral.

A

Reforma Trabalhista
de 2017, que veio
com a proposta de gerar
mais empregos, criou mais
confusão e divergências
nas relações entre Capital
X Trabalho. Cresce
absurdamente o número
de contratos de trabalho
intermitente, o que representa
uma maior penalidade ao
trabalhador (a).
Enquanto os detentores do
dinheiro consomem fora do País,
a explorada classe trabalhadora
é quem movimenta e aquece o
mercado interno e local com
gastos em alimentação, vestuário e calçados. Explorados e com
baixos salários, não há consumo,
não há emprego.
Sem falar, que mesmo carre-

Fale conosco

é uma entidade pioneira, que luta, da categoria manifestada nas urnas.
Seguimos comprometidos com os
defende e está aí para servi-lo.
trabalhadores (as) e lutando pela
preservação de todos os seus direitrabalhador (a) precisa
tos, ultimamente alvos de vários atater consciência que o
ques do governo, que visa somente a
custeio da entidade Sindical
precarização da mão de obra.
é de responsabilidade dele
e que será utilizado em seu
benefício.
ica o meu agradecimento
aos eleitores,
Para você ter uma ideia, nem a
inflação está garantida no reajuste trabalhadores (as) e
salarial, o que temos obtido de in- associados, que votaram e
flação é resultado de um processo reafirmaram o seu apoio e
compromisso com a nossa
de negociação.
direção e este resultado
é a confirmação do nosso
s conquistas existentes
compromisso com as
nas Convenções são
bandeiras de luta da classe
luta do Sindicato. Se hoje
trabalhadora química de
o adicional noturno é de
Guarulhos, São Paulo e Brasil.
40%, contra os 20% obtidos
na CLT, o trabalhador (a)
Salientamos também que, em
precisa lembrar que é fruto
meio a Campanha Salarial e Social
da negociação do Sindicato.
do Setor Químico no Estado de
Você trabalhador (a), tem que
São Paulo e Plástico de Guarulhos,
nos ajudar e fazer parte deste solicitamos a participação dos traprocesso.
balhadores (as) nas assembleias
itinerantes que estão acontecendo
Quanto a nós, do movimento nas fábricas e na assembleia geral.
sindical seguiremos lutando e Em nome dos companheiros da
alertando os trabalhadores (as) nossa diretoria do SindiQuímicos,
sobre os seus direitos.
reitero que o nosso trabalho
E a chapa União e Luta do Sindi- continua com mais afinco e deQuímicos Guarulhos reeleita teve dicação. União e Luta em prol do
aprovação dos trabalhadores (as) trabalhador (a).

O

F

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

gando o País nas costas à custa
de muito trabalho, pouco ou
nada sobra para o lazer em família e amigos. Neste momento de
dificuldade, temos que buscar a
união e unidade. Após inúmeras
reduções salariais, chegamos a
um limite e não tem como buscar
reduzir ainda mais o ganho do
trabalhador (a).
E a Convenção Coletiva de Trabalho é a garantia de direitos. Os
trabalhadores (as) precisam manter unidade com o Sindicato, que

A

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

expediente
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químicos em ação

Químicos da Força na luta por aumento real
SINDIQUÍMICOS GUARULHOS CONVOCA TRABALHADORES PARA ASSEMBLEIA DE AVALIAÇÃO E
DELIBERAÇÃO DA PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS QUÍMICOS E *PLÁSTICOS DE GUARULHOS
As Assembleias irão acontecer de forma
itinerante, ou seja, nas empresas dos dias
27 de agosto a 11 de setembro, das 4h às
16h, nas portas de fábrica, sempre no início
e final dos turnos de trabalho.
A direção do SindiQuímicos
Guarulhos conclama a participação
dos trabalhadores
Além das claúsulas econômicas, as discussões contemplam o custeio do trabalho

sindical, o que assegura a continuidade
das atividades em defesa do trabalhador,
mantendo o patrimônio e a estrutura de
forma a atender os trabalhadores e as suas
famílias, principalmente, ao associado no
que diz respeito ao lazer e ao trabalhador
da categoria como um todo, assegurando a
preservação e o respeito à CCT, o respeito
ao trabalhador nas questões relacionadas
à segurança no ambiente de trabalho, com
renumerações adequadas, com avanços

nas CCTs, no que diz respeito ao PLR e nos
acordos individuais.
“O momento pede maior participação
e mobilização dos trabalhadores para
que nós, do Sindicato possamos ir para
o debate, buscar os avanços via negociação”, reitera Silvan que recomenda
que os trabalhadores assinem a lista de
presença para confirmar que houve a
conversa, manifestação e deliberação por
parte de todos.

ASSEMBLEIA GERAL DIA 12 DE
SETEMBRO DE 2019, QUINTA-FEIRA

Destaques da Pré-Pauta
de Reivindicação
Reajuste salarial:
Inflação + 2% de aumento real

Horários:
Primeira convocação: 10h, 15h e 17h
Segunda convocação: 11h, 16h e 18h

Piso Salarial:
de R$ 1.800,00

Trabalhadores dos Setores Químico, Reciclagem
e Plástico (exceto Plástico de Guarulhos)

Locais:

Sede Guarulhos: Auditório da Sede Social, Rua
Iraci Santana nº 34 (Antigo 85), Macedo.
Subsedes: Terra Preta/Mairiporã – Av. Vereador
Nicola Peres Neto, 155, Jardim São Francisco I.
Franco da Rocha, Francisco Morato e do setor de Abrasivos
do município de Caieiras – Av. dos Expedicionários, 120
– 2º Andar – Sala 6 – Centro, Franco da Rocha.

A importância do custeio sindical
O custeio sindical é fundamental para o Sindicato, na defesa dos interesses dos trabalhadores objetivando fortalecer e conquistar melhores salários,
benefícios e condições de trabalho no setor.
Toda a vez que o Sindicato obtém conquistas para o setor, as vantagens obtidas
da negociação não ficam restritas aos sócios: por força de lei, elas são estendidas a todos que fazem parte da mesma classe econômica, indistintamente.
A categoria sindical pertence a todos os trabalhadores, filiados ou não, associados e não-associados e, desta forma, não se podem excluir dos benefícios das normas coletivas os trabalhadores não sindicalizados.
Um movimento sindical forte é essencial para a organização coletiva da sociedade civil e para a defesa dos princípios éticos e democráticos. Mas sem
a contribuição dos trabalhadores o Sindicato fica impossibilitado de desenvolver ações.
O custeio sindical serve para manter e fortalecer o Sindicato, e garante
que continuem exercendo seu papel.
A contribuição dos trabalhadores é utilizada para o custeio das 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.
Nosso recado é para você, trabalhador: 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 direitos trabalhistas. O Trabalhador associado dispõe de atendimento odontológico, convênios e manutenção do patrimônio da entidade
(Sede, Subsedes, Clube de Campo, Colônia de Férias e toda a sua infraestrutura) que estão à disposição do trabalhador, entre outros.
Informequim ED 201.indd 3

PLR:
no valor mínimo de 2 Pisos Salariais
Piso do técnico:
químico de R$ 2.729,28
Em Pauta, a renovação da CCT
de segurança do trabalho.

No dia 8 agosto, dirigentes da FEQUIMFAR (Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo), SindiQuímicos Guarulhos e demais Sindicatos da
categoria estiveram reunidos em Seminário de Negociação Coletiva do setor
industrial químico, na Colônia de Férias
dos Químicos, em Praia Grande/SP.
Na oportunidade, Daniel Ferrer,
do DIEESE, fez um diagnóstico do desempenho setorial e um resumo dos
principais indicadores da conjuntura
econômica do país.
O evento deu início, oficialmente, à
Campanha Salarial e Social dos 130 mil
trabalhadores do setor Industrial Químico e Plástico no Estado de São Paulo,
distribuídos nos segmentos químicos,
plástico, petroquímicos, abrasivos, fertilizantes, cosméticos, tintas e vernizes,
entre outros.
Ao fim do Seminário, dirigentes da
FEQUIMFAR e Sindicatos filiados aprovaram uma pré-pauta de reivindicações
que será levada às assembleias para
avaliação e aprovação dos trabalhadores. Neste ano, mais uma vez, a luta
será conjunta entre FEQUIMFAR/Força
Sindical e FETQUIM/CUT.
A data-base é de 1º de novembro.

*PLÁSTICOS DE GUARULHOS
Desde a assinatura da 1ª Convenção Coletiva do Trabalho – CCT do Setor Plástico de Guarulhos
em 2016, SindiQuímicos e os representantes do Sindicato das Indústrias do Plástico de Guarulhos
– Sindinplasgua vem compondo pautas da Convenção que prevêem a discussão das cláusulas
sociais e econômicas. A data-base da categoria é em novembro e tem a vigência de um ano.

ASSEMBLEIA GERAL DIA 13 DE
SETEMBRO DE 2019, sexTA-FEIRA
Trabalhadores do Setor Plástico de Guarulhos (inclusive trabalhadores nas indústrias de Laminados Plásticos)

Destaques da Pré-Pauta
de Reivindicação
Reajuste salarial:
Inflação + 2% de aumento real
Piso Salarial: de R$ 1.800,00
PLR: no valor mínimo
de 2 Pisos Salariais
Piso do técnico:
químico de R$ 2.729,28
Em Pauta, a renovação da CCT
de segurança do trabalho.

Horários:
Primeira convocação:
10h, 15h e 17h
Segunda convocação:
11h, 16h e 18h
Local:
Sede Guarulhos: Auditório da Sede Social
Rua Iraci Santana, 34 (Antigo 85), Macedo
04/09/2019 15:13:20
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químicos em ação
conquistas econômicas e sociais para o trabalhador

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 condi-

ções de trabalho para os seus representados.
Sem o Sindicato, os trabalhadores perdem
força e organização e, por consequência, perdem
as conquistas obtidas nas Convenções e Acordos

você sem sindicato
Salário

Coletivos e os avanços na melhoria das condições
de trabalho.

Vejam no quadro comparativo
alguns dos ganhos que você tem sendo
representado pelo SindiQuímicos.

você com sindicato
Salários - (Conquistado em negociação)

SAlário mínimo nacional - 2019

convenção Coletiva de trabalho

R$ 998,00 – mínimo

Exemplo do Setor Plástico:
A CCT assegura o piso salarial de R$ 1.556,40 a R$ 1.596,40.

PLR

PLR - (Conquistado em negociação)

clt

convenção Coletiva de trabalho

Sem previsão de pagamento da PLR, exceto para as empresas
que tenham acordo próprio.
(É necessária a Comissão Trabalhadores e Sindicato)

A PLR é uma importante conquista
dos Sindicatos para os trabalhadores.

Adicional Noturno

Adicional Noturno - (Conquistado em negociação)

clt

convenção Coletiva de trabalho

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

Conquistado em negociação

Hora Extraordinária

Hora Extraordinária - (Conquistado em negociação)

clt

convenção Coletiva de trabalho

AJUSTA EM 50% e 100%

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

Acréscimo de 40%

Conquistado em negociação

Informequim ED 201.indd 4
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Trabalhadores
e Associados
interessados, deverão
comparecer na
SEDE DO SINDIQUÍMICOS,
NO SETOR
DE BENEFÍCIOS, DAS 9H
ÀS 18H DE SEGUNDA
A SEXTA-FEIRA.
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Categoria elege Chapa 1
A Chapa 1, encabeçada pelo
atual presidente Antonio Silvan
Oliveira, foi reeleita com 97,11%
de votos válidos e teve aprovação
dos trabalhadores da categoria
manifestada nas urnas.
O processo eleitoral do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos,
Material Plástico, Tintas e Vernizes
de Guarulhos e Mairiporã, realizado
nos dias 20, 21 e 22 de agosto, teve
a coordenação de Edson Bicalho,
secretário-geral da FEQUIMFAR e
presidente do Sindicato dos Químicos de Bauru e do Dr. Amílcar
Albieri Pacheco, consultor jurídico
da FEQUIMFAR.
A eleição contou com o apoio
dos sindicatos filiados à Força
Sindical Regional de Guarulhos,
a Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo
– FEQUIMFAR e seus sindicatos
filiados e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico – CNTQ.
A FEQUIMFAR, com o apoio
dos Sindicatos filiados, coordenou
todo o processo eleitoral e a apuração dos votos. A atividade contou com a presença do presidente
da FEQUIMFAR e 1º secretário da
Força Sindical, Sergio Luiz Leite,
Serginho, Edson Dias Bicalho,
secretário geral da FEQUIMFAR
e presidente do STI Bauru, do
Informequim ED 201.indd 6

“Primeiramente agradeço
a Deus, por ter me dado
forças até aqui! Agradeço
também o reconhecimento dos
trabalhadores da categoria
manifestado nas urnas, a
diretoria do SindiQuímicos
pela sua determinação e
comprometimento. Agradeço
o apoio também de todos os
sindicatos filiados à Força
(Regional, Estadual e Nacional),
a FEQUIMFAR, CNTQ, aos
assessores, funcionários
e colaboradores. Daremos
continuidade ao trabalho e na
medida do possível ampliaremos
as conquistas econômicas e
sociais, possibilitando mais
qualidade de vida ao trabalhador”

“Os trabalhadores compareceram às urnas e disseram SIM ao
Sindicato e ao trabalho que tem
sido realizado. Parabéns ao companheiro Silvan e toda a diretoria pela
reeleição! Sabemos que estamos
passando por um momento desafiador para o movimento sindical
na defesa dos direitos trabalhistas,
previdenciários e sindicais. Desejamos força e sucesso a todos nesta
luta!”, disse Sergio Luiz Leite, Serginho, presidente da FEQUIMFAR e 1º
secretário da Força Sindical.
“A categoria química de Guarulhos referendou mais uma vez
o trabalho conduzido por Silvan e
sua diretoria para mais uma gestão. Muito sucesso e novas conquistas a toda categoria”, afirma
Danilo Pereira da Silva, presidente
da Força Sindical/SP.

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

O resultado das urnas comprova
o apoio da base ao trabalho desenvolvido pelo Sindicato dos Químicos
de Guarulhos afirmou Edson Dias
Bicalho, secretário-geral da FEQUIMFAR e presidente do STI Bauru.

presidente da Força Sindical/SP,
Danilo Pereira da Silva, e Jurandir
Pedro Souza, diretor financeiro da
FEQUIMFAR e presidente do STI
de Itapetininga.

Você é nosso convidado para a
posse da Gestão União e Luta para o
quadriênio 2019/2023 que irá acontecer no dia 01 de outubro de 2019,
às 18h, na Sede do SindiQuímicos
na Rua Iraci Santana, 34 - Vila Lidio
Santana - Guarulhos/SP.

Jorge Franco Gonçalves

Antonio Cortez Morais

Antonio Silvan Oliveira

Nelson Agostinho de Oliveira

Vilma Pereira Pardinho

João Pedro Pereira Neto

Luiz Carlos Concilho

Sérgio Luiz Vespasiano Tavares

Almir Marinho Nascimento dos Santos

Carlos Roberto Vieira

José Valdir de Alencar

José Vieira do Nascimento

Eliana Aparecida Cardoso dos Santos

Severino Marques da Silva
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Votação
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FGTS: “Nem tudo são flores”
A partir de setembro, a
Caixa Econômica Federal
vai disponibilizar o saque
de R$ 500 para cada conta
ativa e inativa dos trabalhadores. Outra modalidade de
saque, cujas regras serão
detalhadas a partir de 1º de
outubro, é o saque aniversário, pelo qual o trabalhador
poderá pegar todo ano um
percentual de seu fundo de
garantia, ficando, porém,
sem direito ao fundo em
caso de demissão sem justa
causa.
Este seria o que chamamos do Fim do FGTS, o que
equivale a dizer, que é a porta aberta para demissões.
O que no primeiro momento pode parecer uma
baita ajuda ao trabalhador
nesse momento de crise,
na verdade, é só mais uma
manobra sacana do Governo
para beneficiar as instituições financeiras em detrimento ao direito da classe
trabalhadora. Isso sem falar,
que não foi dada a chance

ao trabalhador de optar, de
forma espontânea, pelo saque. Havendo a discordância,
o trabalhador que terá que
se manifestar junto à Caixa
Econômica Federal.
De forma arbitrária, o
Governo retira mais uma
vez do trabalhador o direito
de escolher o que é melhor
para ele. Após o crédito involuntário, via crédito online,
o trabalhador que se vire
junto à Caixa para desfazer
o negócio, gerando assim,
um problema para o cidadão.
Demonstrando assim uma
desconexão com as causas
trabalhistas e toda e qualquer regra de respeito ao
trabalhador. Vale lembrar
que este mesmo Governo
travou uma guerra com as
entidades para os descontos
das mensalidades, sob a
alegação que ele estaria protegendo os trabalhadores,
sendo que os tais descontos
eram efetuados sob autorização. E hoje, este mesmo
Governo age à revelia da
classe trabalhadora.

Caso eu não queira sacar, o que devo fazer?
Quem não quiser que o depósito seja realizado na sua conta da Caixa,
pode pedir até o dia 30 de abril de 2020, o “desfazimento” do depósito
— é desta forma que a Caixa está chamando o procedimento.
Para evitar o depósito, é preciso fazer a solicitação no período citado em algum destes canais:

Agências da Caixa
No site https://fgts.caixa.gov.br/
App FGTS
Telefone: 0800-724-2019
Informequim ED 201.indd 8

Internet Banking Caixa: https://internetbanking.caixa.gov.br

Conforme a assessoria do banco, se o cliente optar pelo cancelamento do crédito automático em poupança antes do débito,
ainda assim o valor ficará disponível para saque no período entre
a data de início do calendário até 31 de março de 2020. Então,
quem cancelar agora ainda pode mudar de ideia depois.
04/09/2019 15:13:38
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Crise na Amazônia pode gerar conflitos internacionais
As queimadas e o desmatamento da Amazônia
ganharam novas proporções
e novos contornos internacionais, com uma promessa
de ajuda do G7 a todos os
países da região, com o apoio
de Israel ao Governo brasileiro e com o anúncio pelo
governo da Colômbia de levar
à Assembleia Geral da ONU
(Organização das Nações Unidas) em setembro a proposta
de um pacto regional pela
preservação da região.
Se de um lado, a França
e a Alemanha se mostram
preocupadas com o futuro
da Amazônia, o Governo
brasileiro tem demonstrado
o seu aborrecimento diante
de tanta “intromissão”, o que
tem gerado trocas de farpas.
Diante de tantas farpas trocadas, os nossos governantes
precisam ter sensibilidade e
responsabilidade para não co-

locar o País em risco iminente
de conflito.
A última coisa que precisamos neste momento é de
conflito com o mundo. Temos
sim, que canalizar nossas
energias para construir a paz,
investir em políticas públicas
para o desenvolvimento sustentável, do cuidado de nossa
gente e dos nossos recursos,
que até a pouco tempo pareciam infindáveis, mas não são.
Assim, como a Floresta
Amazônica - compartilhada
por Brasil, Colômbia, Bolívia,
Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, assim
como a Guiana Francesa,
um departamento ultramarino da França - vivenciamos
problemas diários quanto às
questões de falta de emprego,
moradia, saúde, educação,
conflitos com os índios, extração ilegal de madeiras e
recursos naturais, etc.

O olhar humanizado deve ser estimulado
Reportagem recente aponta que a extração
de lítio para o uso em baterias de celulares
tem afetado a comunidade local do Atacama no
Chile com a escassez da água. A população está
apreensiva. O alerta é geral, os governantes de
todas as Nações precisam cuidar de sua gente em

todas as esferas da sociedade: empregabilidade e
qualidade de vida. O mundo já não suporta mais
tanto descaso por parte de seus governantes.
Outro ponto que pede um olhar humanitário
e de acolhimento é a crise internacional dos refugiados. Não tem como ignorar a migração das

pessoas por uma vida mais digna.
Assim como não tem como fingir que o Brasil
vive a maior crise moral de toda a sua história.
Todos nós temos que fazer parte das decisões e
exigir que o Governo tome para si, e “sem birras”,
o que é de sua responsabilidade.

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
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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
04/09/2019 15:13:39

10

SINDIQUÍMICOS

agosto/setembro de 2019

químicos em ação

Clube 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

Estrada do Saboó, S/N, Mairiporã/SP

Colônia de Férias
A

• APARTAMENTOS
• Paeque Aquático
• PLAYGROUND
• ÁREA DE LAZER

• JARDINS
• CHURRASQUEIRAS
• LINDAS PRAIAS
• ESTACIONAMENTO

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.
informações: 2463-9072

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
Informequim ED 201.indd 10
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Quadra Poliesportiva

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)

CONHEÇA NOSSOS BENEFÍCIOS
Serviços
Assessoria Jurídica
Seguro de Acidentes Pessoais
Convênios
Academia
Autoescola
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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

04/09/2019 15:14:05
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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 sócio voluntário: R$ 34,00
O 1º pagamento, (sócio voluntário), deverá ser efetuado
no ato da inscrição, os demais por meio de boleto
bancário ou diretamente na sede do Sindicato.

COLÔNIA DE FÉRIAS 2019

Sujeito a alteração

Os sorteios são realizados às 9h, na sede do SindiQuímicos. Conforme deliberação dos próprios
associados, os interessados deveram chegar dentro do horário oficial (9h da manhã). não será tolerado
atraso Lembramos que é necessária a presença do sócio ou um representante. Caso não tenha número
suficiente de associados para o sorteio, os apartamentos ficam à disposição. Benefícios: (11) 2463-9072
outubro

novembro

sorteio

diária

sorteio

diária

04/09/2019

04/10 a 09/10/2019

01/10/2019

01/11 A 06/11/2019*

11/09/2019

11/10 a 16/10/2019

08/10/2019

08/11 A 13/11/2017

18/09/2019

18/10 a 23/10/2019

15/10/2019

15/11 A 20/11/2019**

22/10/2019

22/11 A 27/11/2019

29/10/2019

29/11 A 04/11/2019

Sindiquímicos

*02/11/2019 (Finados)
**15 e 20/11/2019 (Proclama. Republica e Consciência Negra)

*Reservas com 30 dias de antecedência sujeito à sorteio
funcionamento do Parque Aquático em Caraguatatuba:
SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA E TERÇA-FEIRA: das 10h às 18h
sexta-feira das 12h 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

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

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
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