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FARMACÊUTICOS: SINDIQUÍMICOS GUARULHOS CONVOCA
para Assembleia de avaliação e deliberação da proposta

“Conclamamos a participação e apoio de todos, trabalhadores e trabalhadoras, para que a comissão de negociação se fortaleça nesta luta, pois vivemos um cenário
favorável, em franca expansão do setor Farmacêutico,
conforme indicação do diagnóstico setorial apresentado
no Seminário e que nos permite discutir questões que envolvam os trabalhadores do Setor Farmacêutico, e elaborar
reivindicações que contemplem toda a categoria”, declara
Antonio Silvan Oliveira, presidente do SindiQuímicos
e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico – CNTQ.

DIA 04 DE MARÇO DE 2020, QUARTA-FEIRA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO Horários: 10h, 14h e 17h
SEGUNDA CONVOCAÇÃO Horários: 11h, 15h e 18h
Trabalhadores de GUARULHOS
Local: Sede Guarulhos: Auditório da Sede Social
Rua Iraci Santana, 34 (Antigo 85), Macedo.
SUBSEDES
TRABALHADORES DOS MUNICÍPIOS DE:
Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões,
Nazaré Paulista e Igaratá
Av. Vereador Nicola Peres Neto, 155,
Jardim São Francisco I, Terra Preta, Mairipora/SP.
Franco da Rocha e Francisco Morato
Av. dos Expedicionários, 120
2º Andar – Sala 6 – Centro, Franco da Rocha/SP.

A diretoria do SindiQuímicos se
solidariza com a greve dos Petroleiros
Segundo levantamento divulgado
pela Federação Única dos Petroleiros
– FUP-CUT, os petroleiros querem
a suspensão do fechamento e das
cerca de mil demissões na Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados – Fafen-PR, que fica Araucária, na região
metropolitana de Curitiba, e a instauração imediata de um processo

de negociação com a empresa, pelo
cumprimento do Acordo Coletivo de
Trabalho – ACT, além da revogação
das medidas unilaterais tomadas
pela gestão da empresa, que afetam,
segundo a FUP, a vida de milhares de
trabalhadores e suas famílias.
Importante salientar que além
de lutarem por reajustes salariais e

manutenção do emprego, os companheiros Petroleiros estão lutando
pela autonomia em poder extrair,
processar e produzir os combustíveis.
Nossos trabalhadores do Setor
Petrolífero são pioneiros em inovação e na produção do etanol e isso,
por si só, já é motivo de orgulho
para este País.

FUP
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PAPO SÉRIO

O TRABALHO NÃO PARA

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

D

iante de ameaças
constantes de perdas
de direitos duramente
conquistados ao longo de décadas de atuação e trabalho,
o movimento sindical não se
deixa esmorecer. O trabalho
é incessante e não para.
A tarefa na área sindical
requer grande mobilização
dos trabalhadores e uma
forte atuação em todas às
frentes sociais, econômicas e
políticas deste País, afinal, os
trabalhadores merecem um
ambiente de trabalho salutar
e ter todos os seus direitos
preservados.
Há muito a ser feito e,
modéstia à parte, temos trabalhado e muito para tentar
de todas as formas minimizar o impacto negativo da

Reforma Trabalhista, que
representa um retrocesso
sem precedentes aos direitos
trabalhistas; a Reforma Previdenciária e um ataque frontal
às entidades sindicais e tudo
o que representamos na luta
entre o Capital X Trabalho.
As atuais e desastrosas
medidas do Governo somada
as centenas de trapalhadas
de toda a equipe abrem uma
lacuna da desesperança com a
falta de perspectiva aos jovens,
sem a criação de novos postos
de trabalho e os altos índices
de desemprego, com o empobrecimento da população.
A extrema pobreza subiu
no Brasil e já soma 13,5
milhões de pessoas sobrevivendo com até 145 reais
mensais. O número de miseráveis vem crescendo desde
2015, invertendo a curva
descendente da miséria dos
anos anteriores. De 2014
para cá 4,5 milhões de pessoas caíram para a extrema
pobreza, passando a viver

em condições miseráveis. O
contingente é recorde em
sete anos da série histórica
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
A alta do desemprego, os
programas sociais mais enxutos e a falta de reajuste de
subvenções como o Bolsa
Família aumentam o fosso
dos mais pobres. O indicador
de pobreza do Bolsa Família,
por exemplo, é de 89 reais,
abaixo do parâmetro de 145
reais utilizado pelo Banco
Mundial.
Tamanha é a insensatez
da equipe do Governo que
todos os direitos conquistados por meio de décadas de
luta estão sendo descartados
como lixo.
E a estrutura sindical, que
sempre trabalhou de forma
organizacional ajudando a
sociedade e os movimentos
sociais a se fortalecerem, teve
a sua condição essencial de luta
descaracterizada e levamos
“porrada” de tudo que é lado.

Resistir para sobreviver
O Sindicato exerce como
ninguém o papel de intermediário no diálogo entre
a classe trabalhadora e os
empregadores. Os avanços
nos acordos e Convenções
Coletivas foram proporcionados justamente pela ação
e mobilização dos trabalhadores. Sem a presença dos
Sindicatos, os trabalhadores
serão reféns dos empregadores nas negociações por

salários, PLR, banco de horas,
jornada de trabalho, rescisões e etc.
Nós do SindiQuímicos e do
movimento sindical fazemos
um alerta importante. O trabalhador precisa ficar atento,
porque nesta destituição de
direitos da Reforma Trabalhista, algumas empresas
têm realizado a homologação
dentro das empresas e neste
trâmite, os trabalhadores
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

não estão sendo respeitados. São trabalhadores com
problemas de saúde, com
direitos previamente estabelecidos em CCT e que não
estão sendo observados, o
que certamente, acarretará
em prejuízo ao trabalhador,
a pequeno, médio e longo
prazo. Portanto, fazemos o
apelo para que o trabalhador
não aceite a homologação e
rescisão na sede da empresa.

www.sindiquimicos.org.br
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E por falar em direitos,
demos início à Campanha
Social e Salarial do Setor
Farmacêutico e lembramos que a Convenção
Coletiva de Trabalho é a
garantia de direitos. O
atual contexto pede que
nesta Campanha estejamos ainda mais unidos e
organizados na reivindicação de nossos direitos.

CAMPANHA
SOCIAL E
SALARIAL

Os trabalhadores precisam manter a unidade com
o Sindicato, que é uma entidade pioneira, que luta,
defende e está aí para servi-lo. O trabalhador precisa
ter consciência que o custeio da entidade Sindical é
de responsabilidade dele e que será utilizado em seu
benefício. Para você ter uma ideia, nem a inflação
assegura o reajuste salarial, o que temos obtido de
inflação é resultado de um processo de negociação.
As conquistas existentes nas Convenções são luta
do Sindicato.
Ao longo de décadas, o movimento sindical esteve
presente em importantes discussões e composições
econômicas e políticas com o intuito de que a retomada da economia atinja patamares justos para a
geração de emprego e renda e que possibilite um
desenvolvimento social e econômico com equidade.
No Setor Farmacêutico destacamos com o orgulho
a conquista da jornada de 40 horas semanais e que
beneficia os trabalhadores.
Se não bastassem todos os desafios econômicos
e sociais, o ano de eleições municipais pede um
maior envolvimento e comprometimento de toda a
população para o voto consciente. O País não admite
mais os desacertos atuais. Temos que ter cuidado
com a escolha dos candidatos. A nossa classe política
tem que ser comprometida com o povo e legislar
de forma transparente. Portanto, nosso conselho é
que você, trabalhador e cidadão, faça uma avaliação
destes quatro anos de mandato e escolha representantes comprometidos com as reais melhorias do
seu bairro – educação, transporte, saúde, estrutura,
meio ambiente, segurança, entre outros.
Nossos esforços para 2020 estarão voltados ao diálogo, na mobilização e no fortalecimento da classe
trabalhadora. Sem nenhum direito a menos e com a
garra e comprometimento que sempre nos pautou.
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CAMPANHA SALARIAL E SOCIAL

Químicos aprovam Pré-Pauta de Reivindicações
dos trabalhadores no setor industrial farmacêutico
Setor farmacêutico apresenta melhor
resultado dos últimos cinco anos
Ao contrário de muitos setores
no Brasil, a indústria farmacêutica
vem apresentando um pujante
crescimento. E apesar da instabilidade econômica no país, esse
mercado é cada vez mais impulsionado por algumas empresas que promovido aquisições,
expansão de novas unidades
e ampliação do negócio com
investimentos. No ano passado,
o setor obteve um dos melhores
resultados dos últimos cinco anos
e registrou crescimento de 11%
e chegou a um faturamento de
R$ 90 bilhões, conforme dados
da Interfarma e obteve um dos
melhores resultados dos últimos
cinco anos.
De acordo com o Estudo de
Mercado Institucional da IQVIA,
o mercado farmacêutico brasileiro somou R$ 215,6 bilhões
em vendas. O estudo mostrou
crescimento do varejo abaixo
dos canais institucionais, porém
ainda acima da inflação.
Uma das tendências para 2020 é o
crescimento das farmácias como
um local agregado de conveniência. Segundo pesquisas, os Medicamentos Isentos de Prescrição
– MIPs representam cerca de 30%
das unidades vendidas do total de
medicamentos no Brasil, e uma
pequena parcela do receituário
médico abrange produtos dessa
categoria. Os médicos conhecem,
exatamente, a utilidade terapêutica que os MIPs possuem, por isso

são comumente prescritos.
Também de acordo com a IQVIA,
o mercado farmacêutico global
irá ultrapassar US$ 1,5 trilhão até
2023, crescendo a uma taxa de
anual de 3% a 6% nos próximos
cinco anos, segundo dados do
“The Global Use of Medicine in
2019 and Outlook to 2023″.
O relatório traz os principais impulsionadores de crescimento,
que continuarão sendo os Estados
Unidos e os mercados farmacêuticos emergentes, com 4% a 7%;
e 5% a 8% de crescimento anual
composto, respectivamente.
Esse número colocaria o Brasil na
quinta posição do ranking mundial
da indústria farmacêutica.
O aumento da expectativa de
vida da população, o crescimento do mercado de genéricos, o avanço da biotecnologia,
uma maior preocupação com
a saúde, além do constante
lançamento de novos produtos
são alguns dos movimentos que
explicam essa ascensão.
“O mercado farmacêutico apresenta crescimento próximo a 10%
em 2019, acima do verificado nos
últimos anos, que ficou em torno
de 4% a 8%. Se descontarmos a
inflação, 2019 foi o melhor ano dos
últimos cinco anos em termos de
crescimento real”, explica o diretor
associado de Relacionamento com
Parceiros Estratégicos da IQVIA,
Alexandre Santos.

Lideranças do Sindicato dos Químicos de Guarulhos e
Região – SindiQuímicos estiveram nos dias 13 e 14 de fevereiro no Seminário de Negociação Coletiva da Campanha
Salarial e Social 2020 do Setor Farmacêutico.
Promovido pela FEQUIMFAR – Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do
Estado de São Paulo, entidade filiada à Força Sindical e
à CNTQ – Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Ramo Químico, o Seminário reuniu seus Sindicatos filiados
e deu início a campanha salarial do setor.
Nos dois dias, dirigentes sindicais participaram de
palestras e debates sobre o cenário econômico do Setor
que, ao contrário do que muitas empresas apregoam,
apresenta um crescimento, com aquisições e expansão
de novas unidades e investimentos financeiros. Em seguida, criaram e avaliaram estratégias para a negociação
coletiva deste ano.
Destaques da Pré-Pauta de Reivindicações
Reajuste Salarial: INPC + 3% de Aumento Real
Piso Salarial (Salário Normativo) de R$ 2.178,00
PLR no valor de 2 Salários Normativos
Cartão Alimentação/Cesta Básica: R$ 459,00
Com data-base em 1º de abril, as principais
bandeiras de luta dos Químicos da Força são:

•

Manutenção e ampliação dos direitos sociais e
trabalhistas
Defesa do Emprego e Direitos
Baixa dos Juros no Cartão, Linha de crédito e Cheque
especial
Reajuste Salarial
Aumento Real e PLR
Auxílio alimentação
Trabalho Decente
Saúde e Segurança
Qualificação Profissional
Igualdade de Oportunidades
Proteção à maternidade
Fim do assédio moral e sexual
Fortalecimento da Estrutura Sindical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“

Diariamente vivemos uma ameaça real de
perdas e destituição de direitos conquistados
ao longo de décadas de atuação e o Seminário
teve o objetivo de fazer um diagnóstico
setorial e discutir questões que envolvem os
trabalhadores do Setor Farmacêutico, a fim de
elaborar reivindicações que contemplem toda
a categoria”, declara Antonio Silvan Oliveira,

presidente do SindiQuímicos e Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Ramo Químico – CNTQ.

BRASIL

A Lei Orçamentária Anual do governo federal
Do orçamento público federal em 2020,
algo em torno de R$ 3, 808,6 bilhões; 50,7%
desta montante de dinheiro, cerca de R$
1.927,7 bilhões serão destinados a dívida
pública (rolagem, juros e amortizações mais
despesas financeiras).
R$ 1. 477,8 bilhões, ou seja, 38,8% de despesas primárias e líquidas, que podem ser
obrigatórias como os gastos com pagamento
a servidores, folha de pagamento, benefícios
da previdência, benefícios assistenciais vinculados ao salário mínimo (abono salarial,

seguro desemprego, subsídios).
7,4%, cerca de R$ 281,7 bilhões serão
investidos em Transferências Constitucionais
distribuição de recursos provenientes da arrecadação de tributos federais ou estaduais,
aos estados, Distrito Federal e municípios,
com base em dispositivos constitucionais.
R$ 121,4 bilhões, ou seja, 3,2% em Investimentos das Estatais.
Com este investimento, espera-se que
os recursos sejam suficientes para ajudar
os estados, Distrito Federal e municípios

em seu desenvolvimento social e econômico, com promoção de melhorias e demais
estruturações.
Segundo levantamento apresentado em
fevereiro pela Fundação Procon, em São
Paulo, no cheque especial, a taxa dos bancos
estava em 7,96% ao mês. Já no empréstimo
pessoal, a taxa média de juros estava em
6,17% ao mês, sem alteração em comparação a janeiro. Com juros de cerca de 8% no
cartão de crédito, não é difícil imaginar que
a vida do trabalhador brasileiro está cada dia

mais complicada, pois, muitos, infelizmente,
não estão conseguindo nem se manter ativos no mercado. Infelizmente, falta comida
na mesa da maioria da nossa população.
O País precisa de uma grande mobilização
econômica e social – com destinação correta
e transparente dos recursos – para que estabilize a nossa economia, impulsione a criação
de novos postos de trabalho e assim, aqueça
o mercado de consumo.
Fonte: SindiQuímicos com informações
da Lei Orçamentária Anual – LOA
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COMO SER SÓCIO
SÓCIO DA CATEGORIA: R$ 31,00 mensais
TAXA DE ADESÃO CATEGORIA: R$ 30,00
O valor da mensalidade é descontado
mensalmente em folha de pagamento.
SÓCIO-VOLUNTÁRIO: R$ 70,00 mensais

COLÔNIA DE FÉRIAS

TAXA DE ADESÃO CATEGORIA: R$ 35,00

VALORES PARA DUAS DIÁRIAS

O 1º pagamento deverá ser efetuado no ato
da inscrição, os demais por meio de boleto
bancário ou diretamente na sede do Sindicato.

CARNAVAL 2020
É NO
CLUBE DE CAMPO

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
BATERIA DA UNIDOS DO SÃO JOÃO

PREMIAÇÃO
PARA O CASAL
MIRIM E DA
3a IDADE QUE
MAIS SE DESTACAREM DURANTE
AS BRINCADEIRAS

EVENTO FAMÍLIAR

PARENTE:
R$ 55,00 (diária)
(pai, mãe, irmãos, sogro, sogra,
nora , genro, neto e filhos maiores
de 21 anos do titular).
AMIGOS:
R$ 60,00 (diária) – outros
VALORES MÍNIMO
TRÊS DIÁRIAS
ASSOCIADO:
R$ 27,00 (diária)
Sócio e dependentes
(filhos até 21 anos solteiros)
PARENTE:
R$ 50,00 (diária)
(pai, mãe, irmãos, sogro, sogra,
nora , genro, neto e filhos maiores
de 21 anos do titular).
AMIGOS:
R$ 54,00 (diária) – outros
ESTACIONAMENTO DA
COLÔNIA DE FÉRIAS

Entrada gratuita para Sócios e dependentes.
Visitantes acompanhados do associado paga
uma taxa de R$ 27,00 por pessoa.
TEREMOS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO.

Estr. do Saboó, S/N, Mairiporã/SP
FALE CONOSCO

ASSOCIADO:
R$ 33,00 (diária)
Sócio e dependentes
(filhos até 21 anos solteiros)

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$ 27,00
(vinte e seis reais) por período.
informações no departamento
de BENEFÍCIOS – 2463-9072
Obs.: Os sorteios são realizados às 9h,
na sede do Sindiquimicos. Lembramos
que é necessária a presença do
sócio ou um representante.
Caso não tenho número suficiente
de associados para o sorteio, os
apartamentos ficam à disposição.
Recepção/Benefícios: (11) 24639072 e 2463-9073 – Fax 2463-9086

Trabalhador: Saiba como entrar em contato com o SINDIQUÍMICOS e seus departamentos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Central: 11 2463-9090/ Não funciona de Sábado, Domingo e Feriados.
Departamento de Benefícios e Recepção: 2463-9072
Presidência: 2463-9061
Secretaria Geral: 2463-9062  
Ação Sindical: 2463-9070 / 2463-9071 / 2463-9075
Departamento de Aposentados/Pensionistas: 2463-9068

Departamento Jurídico: 2463-9065/2463-9065 e
Departamento de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente: 2463-9069
Departamento de Homologação e Conciliação Prévia: 2463-9070 / 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: WhatsApp: 11 94754-0103

