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Manutenção do Estado
democrático de direito

este momento, em que a democracia, uma das mais relevantes conquistas das últimas
décadas, se vê ameaçada pelo absolutismo e por opiniões tomadas por decisões
contrárias à liberdade de expressão e de imprensa, acesso à informação, a diretoria
do Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região – SindiQuímicos reitera o seu apoio
incondicional a importância da manutenção do Estado democrático de direito.
A sociedade brasileira não deve e nem irá se curvar
aos caprichos do Sr. presidente Jair Messias Bolsonaro
que defende a ditadura somente por ser incapaz de conviver com o que não lhe agrada e é contraditório.

D

ivergências fazem parte, mas
absolutismo nunca deu certo em lugar
nenhum e não é agora que irá vingar.
Não existe espaço para uma só ideia.

Legislar em uma democracia é ter competência e capacidade técnica para o debate, é, especialmente, estar receptivo para novas ideias, de forma colaborativa e com
participação popular; o contrário disso é fazer com que
todas as suas imposições sejam aceitas a qualquer custo.
E esse, infelizmente, é o jeito meio-torto, e porque não dizer, irresponsável, de legislar do atual presidente.
Com início em 1984, o processo de democratização
do País e todas as conquistas sociais e econômicas foram construídos por meio de muito debate, concessões
e com a contribuição de toda a sociedade em décadas
de dedicação e colaboração de trabalhadores, empresários, movimentos sociais e sindicais, entre todos.
E é por essa razão, que não podemos deixar que a incompetência e a arrogância cedam espaço ao absolutismo e a ditadura.
Vale reiterar que destacar a ditadura como um período de nossa história em que tudo funcionava em consonância e respeito é romper de vez com o nosso passado.
Em respeito a nossa história passada e com as gerações futuras e a tudo o que foi conquistado na relação Capital X Trabalho e no âmbito social e econômico,
nos manter em pleno exercício democrático de direito é
obrigação moral. Lutemos ainda mais para que os direitos e deveres sejam preservados.
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Atenção para os prazos de pagamentos
de Participação de Lucros e/ou Resultados
SETOR FARMACÊUTICO
R$ 2.461,94, para empresas com mais de 100 trabalhadores
R$ 1.774,43, para empresas com até 100 trabalhadores
Prazo de pagamento: a ser pago em duas parcelas iguais, sendo a
primeira até 31 de julho, e a segunda até seis meses após, ou, alternativamente, em uma única parcela, a critério das empresas,
até 30 de setembro.
SETOR QUÍMICO
R$ 1.035,00, para empresas com até 49 trabalhadores
R$ 1.150,00, para empresas com 50 ou mais trabalhadores
Prazo de pagamento: a ser pago em duas parcelas iguais, sendo a
primeira até 30 de abril, e a segunda até 31 de agosto, ou, alternativamente, a critério das empresas, em uma única parcela até
30 de junho.
SETOR PLÁSTICO GUARULHOS
R$ 600,00, para empresas com até 30 trabalhadores
R$ 800,00, para empresas com mais de 30 até 50 trabalhadores
R$ 1.150,00, para empresas com mais de 51 trabalhadores
Prazo de pagamento: a ser pago em duas parcelas iguais, sendo
a primeira até 29 de fevereiro, e a segunda até 31 de agosto, ou,
alternativamente, em uma única parcela, a critério das empresas, até 30 de maio.
SETOR DE RECICLAGEM PLÁSTICA
R$ 627,00, para os trabalhadoresda das fases terciária (separação) e secundária (moagem)
R$ 684,00, para os trabalhadores da fase primária (granulação)
Prazo de pagamento: a ser pago em duas parcelas iguais, sendo a
primeira até 30 de abril, e a segunda até 31 de agosto, ou, alternativamente, a critério das empresas, em uma única parcela até
30 de junho.
Valores para as empresas que não obtém acordo específico de PLR.
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COMUNICADO
RETOMADA DAS ATIVIDADES
E PRESERVAÇÃO DA SAÚDE

Desde o início da quarentena, o SindiQuímicos Guarulhos realiza acordos e negociações, garantindo
a integridade dos trabalhadores em relação à saúde e emprego.

Por causa disto informamos que a previsão de retomada do funcionamento da
Colônia de Férias, Clube de Campo e Quadra Poliesportiva, anteriormente divulgada
para junho e julho, será prorrogada para 15 DE AGOSTO DE 2020.
Ressaltamos que essas previsões de reabertura são pautadas de acordo com determinação do Governo do Estado de São Paulo e sua equipe responsável.

O SindiQuímicos vem trabalhando com muita responsabilidade visando sempre
o cuidado e respeito à saúde dos funcionários e diretores, atendendo todos os
requisitos que esse momento exige.
Mesmo com toda essa situação que atingi os recursos que já são poucos, o SindiQuímicos vem
trabalhado na manutenção e melhoria da Colônia de Férias, Clube de Campo e Quadra-Poliesportiva,
para que tão logo tenhamos vencido o COVID-19, você possa usufruir dos equipamentos de laser
oferecidos pelo seu SindiQuímicos.
O SindiQuímicos Guarulhos vem trabalhando através dos meios eletrônicos, vídeo conferência,
redes sociais, site e outros para atender os trabalhadores e empregadores.
Nosso compromisso com a categoria é prioridade e assim continuaremos trabalhando.

A Sede permanece com atendimento eletrônico das 9h às 18h, e presencial das 10h
às 16h respeitando os protocolos determinados pelo órgão de saúde.
Lembramos que É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA, sem a mesma não haverá possibilidade
de atendimento.

A subsede, por determinação do município de Mairiporã, realiza atendimento não presencial por e-mail.
O SINDICATO SE COLOCA À DISPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES PARA EVENTUAIS ESCLARECIMENTOS.
Dúvidas, reclamações e denúncias, procure a secretaria do Sindiquímicos
Secretaria Geral: (11) 2463-9062, secretaria@sindiquimicos.org.br

EXPEDIENTE SEDE SINDIQUÍMICOS – SEGUNDA A SEXTA, DAS 9 ÀS 18H - (11) 2463-9090

