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Sindiquímicos

Campanha Salarial dos
Químicos já em andamento
A

ntonio Silvan Oliveira, presidente do SindiQuímicos e
da CNTQ e terceiro vice-presidente da Força Sindical/
SP, reitera a importância da negociação dos Químicos
do Estado de São Paulo. “A negociação do Estado de
São Paulo serve de parâmetro para outras negociações
no País. Neste ano, temos um desafio ainda maior,
mas seguimos confiantes em defesa dos direitos dos
trabalhadores”.
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Retomada econômica depende
de uma política de austeridade
governamental em detrimento
do abuso do sistema financeiro
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A tempestade é a mesma, mas cada um
a enfrenta com um tipo de embarcação
Em meio a essa crise financeira e sanitária sem precedentes
com a pandemia mundial pelo
Coronavírus (COVID -19), desemprego e economia estagnada,
muito se fala que estamos nos
preparando para o novo normal.
Mas afinal, como se pode falar
em novo normal, se a economia
se arrasta com altos níveis de
desemprego e uma recuperação
que está longe de ser a ideal?
E ainda mais, a tempestade é a
mesma, mas cada um a enfrenta
com um tipo de embarcação.
A COVID-19 descortinou o
Brasil. Sabíamos de nossa desigualdade econômica e social, mas
ela foi escancarada. Se não bastassem, todos os problemas com
a saúde, a economia arremessou
muita gente em mar aberto e sem
colete de proteção. O Governo
que detém a máquina, nada de
braçada e se mantém a margem
de qualquer bom senso, tanto
no tocante quanto as medidas
sanitárias quanto às econômicas e
busca a todo custo arrecadar mais
dinheiro e opta pela criação de
mais tributos e a velha prática de
gerar recursos com juros estratosféricos. Há uma considerável parcela da população, os autônomos,
médios e pequenos empresários
que tentam se reinventar, mas
estão em total desvantagem, pois
não há apoio do Governo e muito
menos das instituições financeiras
que insistem em juros abusivos, o
que é inviável para quem está sem
produzir há quase cinco meses.
Conclusão: Muitos estão fechando
as portas. Podemos dizer que esses tentavam navegar em barquinhos de papel que desmancharam
com a força da tempestade.
Aí, temos a grande e maciça
maioria da população, que já viu a
embarcação naufragando e estão
grudados em carcaças do barco.
Eles estão lutando bravamente
para não morrerem de fome.
Muitos se veem às voltas do
desemprego, falta de perspectiva escolar, doença familiar,
luto e com uma dose ínfima de
esperança, afinal, os especialistas
explicam que o mercado, ainda

que retome a economia, não vai
ter força para reabsorver todos
os que foram demitidos nos últimos meses, já que a recuperação
econômica vai ser lenta e, com
isso, no fim do ano, o saldo do
emprego ainda será negativo.
Ao longo de décadas temos
insistindo também para que o
Governo assuma o seu papel de
grande promovedor de incentivos
sociais e econômicos a todos e de
forma igualitária e não alimente
a ganância do sistema financeiro,
que sabemos nada mais é que um
jogada política para se manter no
poder. Ainda que o grande prejudicado seja o trabalhador.
Eleições 2020: Em um ano
eleitoral, em especial com a escolha de prefeito e vereadores,
lembramos você ,eleitor, que
atente-se aos candidatos que têm
compromisso com as causas dos
trabalhadores. Reiterando também que é o legislativo que aprova as leis que vão impactar a vida
do trabalhador, como impostos,
questões de infraestrutura, entre
outros assuntos pertinentes.
Portanto, faça sua escolha
consciente e com compromisso.
A democracia é a nossa maior
aliada e deve ser preservada por
todos nós.

E

mesmo enfrentando
essas adversidades,
nós representantes dos
trabalhadores Químicos
seguimos na luta por
inúmeras conquistas
e iniciando mais uma
Campanha Social e
Salarial, conhecedores
das dificuldades
enfrentadas pelo setor,
seguimos empenhando
esforços para obter uma
proposta condizente
com a praticada nos
últimos anos e com
garantia de direitos.

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

Entidades sindicais do setor Químico e Farmacêutico
reiteram moção contra a extinção da FURP

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

Dados do setor: Segundo
dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
– Caged de junho de 2020 divulgado pelo DIEESE, a indústria
química brasileira gerou 4.973
postos de trabalho formais. No
acumulado de janeiro a junho
de 2020 o saldo de movimentação foi negativo em 28.759,
com destaque para os setores
de fabricação de açúcar bruto
e refinado e minérios.
A partir do estoque de trabalhadores formais da RAIS 2018 e
do saldo de movimentações do
Caged, estima-se que existam
atualmente cerca de 1.617.345
empregos formais na indústria
química brasileira.
Mesmo cientes de que o
Brasil precisa reativar os postos
de trabalho e, especialmente,
retomar a economia ao patamar aceitável para que os
empresários tenham fôlego
para reaquecer o mercado e a
produção, nós do Sindicato dos
Químicos de Guarulhos e Região
– SindiQuímicos, Confederação
Nacional dos Trabalhadores no
Ramo Químico – CNTQ e Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas do Estado
de São Paulo – FEQUIMFAR,
seguimos alertas, confiantes e
dispostos ao diálogo para buscar sempre o melhor ao trabalhador do setor Químico, pois,
entendemos que todos vocês,
são aguerridos e protagonistas,
dessa grande engrenagem, que
é o nosso País. Seguimos na luta
e sempre adiante!
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O Sindicato dos Químicos de
Guarulhos e Região – SindiQuímicos, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e
Farmacêuticas do Estado de São
Paulo – FEQUIMFAR e das demais
entidades sindicais do Brasil, integrantes da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria
Química – CNTQ e Força Sindical
reiteram a moção contra o fechamento da maior produtora pública
de medicamentos no Brasil, de 17
de outubro de 2019, e repudiam a
decisão do Governo Estadual de São
Paulo em extinguir com a FURP –
Fundação para o Remédio Popular.

A FURP é uma das instituições ameaçadas de extinção pelo
Projeto de Lei 529 E resultará na
eliminação de postos de trabalho
e consequentemente agravamento do numero de desempregado, assolando ainda mais a crise
existente no Brasil. Ressalte-se
ainda que a FURP em razão de
suas características funciona como
reguladora de preços no mercado
de medicamentos.
A decisão poderá agravar a falta
de medicamentos em hospitais e
postos de saúde e em maior dificuldade da população mais carente
ter acesso a tratamentos.

Nota do SindiQuímicos sobre denúncia do
MP contra Alckmin na Lava Jato eleitoral
A diretoria do Sindicato dos
Químicos de Guarulhos e Região
– SindiQuímicos espera que a
denúncia agora apresentada pelo
Ministério Público e aceita pela
Justiça Eleitoral de São Paulo,
contra o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) por falsidade
ideológica eleitoral (caixa dois),
corrupção passiva e lavagem de
dinheiro, seja uma oportunidade
de se esclarecer todos os fatos e a
postura do ex-governador Geraldo
Alckmin perante o cargo. O político
do PSDB é acusado de receber R$
11,3 milhões da Odebrecht durante
as campanhas eleitorais de 2010
e 2014.
Lembramos que em sua gestão, o ex-governador complicou e
muito a vida dos trabalhadores da
Fundação para o Remédio Popular
– FURP, inclusive com o não cumprimento da Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT estabelecida dentro
da Lei e que tem como representante esse Sindicato.
Em décadas de nossa atuação
como representante dos trabalhadores da FURP, foram inúmeras,
também, as vezes que denunciamos a administração do PSDB,
à frente do Governo do Estado,
por conta dos seus desmandos e
desrespeitos aos trabalhadores e
por encerrar o programa da Rede
Dose Certa, com o fechamento das
Farmácias.
Reiteramos ainda que a FURP e
seus trabalhadores foram lesados,
por diversas vezes, inclusive, quanto as denúncias de corrupção na
construção da fábrica da FURP, na
cidade de Américo Brasiliense. A

Comissão Parlamentar de Inquérito
– CPI suspeita que o ex-secretário
da Saúde Giovanni Guido Cerri
(2011-2013) trocou favores com
a empresa farmacêutica EMS, que
detém a concessão da unidade.
Após deixar a secretaria, Cerri abriu
uma empresa chamada Clientech
Participações, com capital social de
R$ 1 mil, tendo como sócios dois
executivos da indústria farmacêutica EMS. Um mês e meio depois,
a NC Investimentos, controladora
da EMS, comprou R$ 10 em ações
da Clientech e investiu R$ 1,499
milhão na empresa recém-criada.
Segundo denúncia na CPI, foi
na administração de Alckmin que
a gestão da fábrica da FURP foi
licitada e a vencedora foi a EMS,
que também foi a única empresa a
apresentar proposta. O ex-secretário da Saúde deixou o cargo apenas
15 dias depois da publicação do
resultado da concorrência que
garantiu à EMS o contrato da PPP.
Na época ele alegou que queria
se dedicar mais à vida acadêmica,
como professor da USP. Atualmente, a concessão causa um prejuízo
anual de R$ 56 milhões aos cofres
públicos, segundo dados da Furp.
Em outubro de 2019, um dos
três sub-relatórios preliminares da
CPI da FURP que investiga supostos
recebimentos de propina na estatal
paulista durante gestões do PSDB,
recomenda que o Ministério Público Estadual de SP (MP-SP) investigue os ex-governadores José Serra
(PSDB) e Geraldo Alckmin (PSDB)
“por ação ou omissão”.
Fonte: Troad Assessoria com Informações do G1
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campanha salarial e social

Campanha Salarial dos Químicos já em andamento
Com data-base em novembro
e apesar dos desafios com a crise
econômica e social que temos
enfrentado nos últimos meses,
os Químicos se preparam para
mais uma Campanha Salarial.
Encabeçada pela Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
do Estado de São Paulo – FEQUIMFAR e com a participação
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico – CNTQ, a negociação trata
exclusivamente das cláusulas
econômicas – reajuste salarial,
manutenção da Participação
dos Lucros e/ou Resultados –
PLR e piso salarial. As cláusulas
sociais do setor, inclusive dos
Plásticos de Guarulhos, tem
vigência de 2 anos, ou seja,
estão asseguradas até outubro
de 2021.
As entidades sindicais já
iniciaram as tratativas junto
aos Sindicatos patronais e tem
como maior desafio, manter a

data-base ativa e o poder de
compra dos trabalhadores, bem
como a manutenção de suas
conquistas.

A

ntonio Silvan Oliveira,
presidente do
SindiQuímicos e da CNTQ e
terceiro vice-presidente da
Força Sindical/SP, reitera a
importância da negociação
dos Químicos do Estado de
São Paulo. “A negociação
do Estado de São Paulo
serve de parâmetro para
outras negociações no
País. Neste ano, temos
um desafio ainda maior,
mas seguimos confiantes
em defesa dos direitos dos
trabalhadores”.
A FEQUIMFAR e seus 33
Sindicatos filiados representam
mais de 130 mil trabalhadores
em todo o estado de São Paulo
nos segmentos químico, plástico, fertilizantes, abrasivos,
cosméticos, tintas e vernizes.

sindical

Nota de repúdio demissões Aché
A diretoria do Sindicato dos
Químicos de Guarulhos e Região – SindiQuímicos lamenta
e repudia o número de demissões, cerca de 4% do quadro
de funcionários do Grupo Aché
(são cerca de 180 demissões)
que a empresa Aché Laboratórios formalizou, justamente
nesse momento em que o País
atravessa uma crise econômica
sem precedentes.
No início da pandemia e com
as medidas de fechamento de
parte das empresas por conta
da contenção de disseminação do novo coronavírus (COVID-19), a presidente do Aché
Laboratórios Farmacêuticos
foi muito positiva em seu posicionamento e diante de uma
crise econômica e social que se
avizinhava e se cadastrou no
movimento empresarial
“#Não Demita”, assumindo
assim o compromisso público
de manter os postos de trabalho e não realizar demissões,
conforme informe divulgado

amplamente pela imprensa.
Com essa medida positiva, o
Aché se juntou a mais de 3.300,
como bancos, fabricantes de
alimentos, empresas de tecnologia, saúde e investimentos
que se uniram para diminuir os
impactos econômicos.
Segundo informações da relação sindical do Aché Laboratórios
Farmacêuticos, o processo de
reestruturação buscou minimizar
os impactos dos desligamentos
com ajuda em recolocações,
alguns, em período próximo a

aposentadoria; com algumas demissões a pedidos, mas sempre
assegurando a manutenção de
benefícios.
A diretoria do SindiQuímicos
expressa a sua preocupação
diante do posicionamento da
empresa em um momento tão
delicado para a família brasileira. Esperamos que a empresa
atente-se ao cenário atual e
o impacto que uma demissão
causa na família do trabalhador e na economia deste País.

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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Retomada econômica depende
de uma política de austeridade
governamental em detrimento
do abuso do sistema financeiro
Segundo os analistas, a taxa de
desemprego deve saltar dos atuais
12,4% para quase 16% em 2020.
Apesar da surpresa positiva do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados – Caged de junho,
com a melhora do mercado de
trabalho formal do país quando

comparado ao mês de maio. Junho
teve 24% mais admissões (172.520)
do que o mês anterior e 16% menos
desligamentos (166.799), ainda não
é possível esperar um alívio no
desemprego em tempos de pandemia causada pelo coronavírus
(COVID-19).

Sem força para readmitir
Especialistas explicam que o
mercado não vai ter força para
reabsorver todos os que foram
demitidos nos últimos meses, já

que a recuperação econômica vai
ser lenta e, com isso, no fim do
ano, o saldo do emprego ainda será
negativo.

Nova tributação
Em meio a essa crise financeira e
sanitária sem precedentes, o Governo
busca meios de arrecadar mais dinheiro e opta pela criação de mais tributos.
Tributos esses que longe de promover
a retomada da economia, conforme
anunciado amplamente, irá atrapalhar
ainda mais a vida dos brasileiros que
já não aguentam mais pagar tantos
tributos e a juros abusivos.
Segundo o Governo, nesta primeira etapa, o Projeto de Lei nº
3.887/2020, apresentado em 20
de julho, prevê a criação da Contribuição Social sobre Operações com
Bens e Serviços – CBS em substituição à atual cobrança das alíquotas
de PIS/Pasep e Cofins. A nova CBS,
com alíquota de 12%, é uma nova
forma de tributar o consumo, ali-

nhada aos mais modernos modelos
internacionais de Imposto de Valor
Agregado – IVA.
Segundo o planejamento do Ministério da Economia para a reforma,
há mais três fases de propostas de
reforma tributária. Guedes ainda não
definiu um calendário para enviá-las
ao Congresso, mas já disse que elas
serão apresentadas gradualmente.
Alguns dos planos do Governo são
as mudanças no Imposto de Renda
para Pessoa Física – IRPF e no Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
com redução no IR das empresas,
mas com a tributação de dividendos,
que hoje é zerado. Em outra etapa,
viria o mais polêmico de todos, a
criação de um novo tributo sobre
transações eletrônicas.

Reforma tributária brasileira
tem que ser justa
No Brasil, a discussão da reforma tributária
não tem levado em conta a necessidade de se
reestruturar o sistema para torná-lo mais progressivo e indutor da redução das desigualdades, conforme prevê a Constituição brasileira.
As discussões em andamento no Congresso
Nacional brasileiro estão longe de corrigir as
distorções do sistema onde quem ganha menos paga proporcionalmente mais imposto
do que quem ganha muito nem os profundos
problemas de arrecadação que o País enfrenta
com a falta de emprego e desigualdade social.
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Desoneração da Folha?

A implementação de um imposto sobre
pagamentos digitais é defendida por Guedes
como uma forma para desonerar a folha de
pagamento para até um salário mínimo e
permitir o financiamento do novo programa
de renda mínima em estudo pelo Palácio do
Planalto, o Renda Brasil, que deverá substituir
o Bolsa Família.
Certos em dizer que essa é mais uma
falácia do Governo Federal.

Receita
da União
Aprovado pelo Congresso
Nacional ainda no exercício de
2019, a receita da União estimada em mais de R$ 3 trilhões e
com a despesa fixada em igual
montante, o Governo Federal
foi pego de surpresa com a
pandemia pela COVID-19, que
até o momento infectou mais de
2 milhões e 500 pessoas e matou
mais de 110 mil, segundo divulgado pelo consórcio de imprensa.

no enfrentamento à covid-19 e
disse contar com a aprovação de
projetos relacionados ao setor elétrico, petróleo e cabotagem para
destravar investimentos privados.

Segundo dados divulgados
pela Agência Senado, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, teria
dito a comissão mista que acompanha medidas relacionadas ao
novo coronavírus que já foram
empregados mais de R$ 1 trilhão

De acordo com dados do Portal da Transparência, o Governo
Federal tem R$ 4 trilhões como
despesas previstas (orçamento
atualizado), sendo R$ 1,97 trilhão,
referente a despesas executadas
do orçamento.

Gastos com a pandemia
Ainda segundo a Agência Senado, o Senado
pode votar em breve a Medida Provisória 938/2020
que cria auxílio financeiro da União, de até R$ 16
bilhões, aos estados, aos municípios e ao Distrito
Federal para compensar as perdas na arrecadação
em razão dos impactos econômicos da pandemia
de coronavírus. A matéria foi aprovada na Câmara
no dia 22 de julho na forma do projeto de lei de
conversão – PLV 26/2020, que teve como relator o
deputado Hildo Rocha (MDB-MA).
De acordo com o Tesouro Nacional, desses R$ 16
bilhões, que se destinam à compensação de perdas
nos fundos de participação dos estados – FPE e dos
municípios – FPM, até 18 de julho foram repassados
R$ 9,86 bilhões. O FPE e o FPM são compostos com
parcela da arrecadação do Imposto de Renda – IR

e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
De acordo com o texto original da MP, o socorro estaria relacionado às perdas nesses repasses
entre os meses de março a junho de 2020 — na
comparação com igual período de 2019. E a União
deveria transferir o dinheiro até o final deste mês,
considerando o limite mensal de R$ 4 bilhões e o
total de R$ 16 bilhões.
A Câmara manteve o limite total de R$ 16 bilhões, mas ampliou o período de apuração das
perdas em cinco meses, até novembro, e determinou que a diferença ainda não repassada (R$ 6,14
bilhões) poderá ser transferida até lá. A partir de
julho, o limite mensal para repasses será de até R$
2,05 bilhões.

Guarulhos
Com a previsão orçamentária em R$ 4,3 bilhões, a receita do
município de Guarulhos superou, em fevereiro, as previsões da
Lei Orçamentária Anual – LOA. Houve crescimento de 9,7%, com
superávit primário de aproximadamente R$19 milhões. Os dados
foram apresentados pela Secretaria Municipal da Fazenda durante audiência pública de metas fiscais realizada no Legislativo.
A dívida consolidada líquida do município teve queda de 49%.

despesas com pessoal correspondem a 42,4% do total, índice
que atende as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. A
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
– Cosip cresceu 32,1%, em função do aumento da alíquota.

A receita de serviços, que inclui a tarifa de esgoto, computou
um aumento de 673%, com arrecadação de R$ 24 milhões. As
multas de trânsito geraram uma arrecadação de R$12 milhões.
O valor foi reduzido de R$ 3,7 milhões para R$1,8 milhão. As Para 2021, Guarulhos prevê orçamento de R$ 5 bilhões.
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TAXA SELIC em 2%
e as Aves de Rapina
fazem a festa
O Comitê de Política Monetária
– COPOM do Banco Central – BC
reduziu pela 9ª vez a Taxa Básica
de Juros, desta vez em 0,25%,
deixando a SELIC em 2% ao ano.
Boa iniciativa,
mas longe do ideal
No dia 6 de agosto, o Sena-

Realidade

Diante de um cenário de recessão econômica e vultosos encargos
financeiros, o percentual esperado
e almejado para operações de créditos com juros baixos; renegociação de dívidas com juros menores
para não agravar ainda mais o quadro de inadimplência e dissolução
das empresas e endividamento do
cidadão brasileiro, não passa de
uma grande falácia.
E descortina novamente a grande disparidade promovida pelo Governo, em que a grande parcela da
população é lesada, enquanto os
bancos seguem faturando bilhões
e se beneficiam com uma taxa de
juros de 2% ao ano, enquanto o
cidadão chega a pagar, em algumas
modalidades, juros de 8% ao mês.
Esses cortes anunciados, nem
de longe beneficiam o trabalhador
que continua pagando juros altíssimos e impostos sobre impostos. O
que tem como resultado, uma bola
de neve, em que o trabalhador se
vê endividado e envolvido em uma
trama sem fim.
Nós da diretoria do Sindicato
dos Químicos de Guarulhos e
Região – SindiQuímicos, cientes
de nosso papel de defensores da
classe trabalhadora, há décadas,
nos unimos aos demais representantes dos diversos setores
da economia para exigirmos que
o Governo deixe de beneficiar o
Sistema Financeiro em prejuízo à
Classe Trabalhadora.
A crise econômica recorrente
em nosso País é resultado de uma
espécie de herança “cultural” de
que a ganância e o vale-tudo no

do aprovou o Projeto de Lei (PL
1166/20) que limita as taxas de juros do cheque especial e do cartão
de crédito rotativo a 30% ao ano
durante a pandemia, para dívidas
contraídas entre março e dezembro
de 2020. No caso das fintechs, as
startups focadas em finanças, a taxa
em ambas as modalidades pode
chegar a 35% ao ano.

conchavo político/econômico são
concertos que devem prevalecer.
E na verdade e infelizmente, este
conchavo econômico resulta na
miséria e na desigualdade social e
econômica deste País. A riqueza é
gerida por uma pequena parcela
da sociedade enquanto a soma
de pobres e endividados cresce
exponencialmente.
Considerando todas as elevações e reduções da taxa básica de
juros (SELIC) promovidas pelo Banco Central desde março/2013, tivemos neste período (março/2013
a junho/2020) uma redução da
Selic de 5,00 pontos percentuais
(redução de 68,97%) de 7,25% ao
ano em abril/2013 para 2,25% ao
ano em junho/2020.
Neste período a taxa de juros
média para pessoa física apresentou uma elevação de 5,42
pontos percentuais (elevação de
6,16%) de 87,97% ao ano em março/2013 para 93,39% ao ano em
junho/2020.
Nas operações de crédito para
pessoa jurídica houve uma redução
de 1,00 ponto percentual (redução
de 2,29%) de 43,58% ao ano em
março/2013 para 42,58% ao ano
em junho/2020. Tendo em vista a
piora do cenário econômico com
maior risco de crédito e da elevação da inadimplência. A tendência
é que as taxas de juros possam ser
elevadas nos próximos meses.
Entretanto algumas ações do
Banco Central podem amenizar
estas altas como redução de impostos, compulsórios e reduções
da Taxa Básica de Juros.

Amigos da onça
Importante destacar que durante a apresentação do Relatório
de Estabilidade Financeira, Paulo
Souza, diretor de Fiscalização do
Banco Central, destacou, que de
Julho de 2018 a 2019, os bancos
tiveram lucro de R$ 109 bilhões.
Esse é o maior lucro nominal em
25 anos, desde o lançamento do
Plano Real, em 1994.
Além dos juros abusivos, importante salientar que as instituições financeiras cobram mensalmente, a chamada tarifa pacote
ou taxa de serviço (é um conjunto
de transações, como saques, extratos, transferências).
Segundo a Valor Investe, só
em 2019, os brasileiros deixaram
mais de R$ 29 bilhões nas mãos
dos cinco maiores bancos só com
o pagamentos de pacotes e serviços de conta corrente. Essa cifra é
cerca de 10% das receitas totais
dos bancos. É o que mostram os
balanços dessas instituições.
Desde 2010, vigora a resolução nº 3.919/2010 do Banco
Central que obriga os bancos a
oferecerem os serviços essenciais
gratuitamente a todos os clientes,
de qualquer faixa de renda. Na
verdade, é uma resolução que
segue sem utilidade e cobertura
aos trabalhadores.
Os bancos vendem a ilusão de
que são acessíveis a todos, mas,
infelizmente essa não é a realidade. Muitas pessoas, pequenos
e médios empresários, narram

dificuldades em buscar esse “benefício” e anunciam a sua derrocada
financeira perante a ganância dos
grandes bancos.
De acordo com o Poder 360, os
principais bancos do país são: os
estatais Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; e os privados Bradesco, Itaú Unibanco e Santander.
O Itaú teve o lucro nominal mais
robusto: R$ 28,4 milhões.
A Caixa o maior aumento percentual: 103,4%.
O Itaú informou que vai repassar integralmente a redução para
suas linhas de empréstimo pessoal

e também da linha de capital de
giro, no caso de pessoas jurídicas.
Os novos valores entram em vigor
na próxima segunda-feira (10), mas
estão longe dos 2% ao ano.
O Banco do Brasil anunciou
corte no crédito rotativo, a taxa
mínima do BB será reduzida de
1,93% para 1,91% ao mês (25,5%
ao ano), bom lembrar que é uma
minoria insignificante que consegue essa taxa de juros. Segundo
o Banco Central, o rotativo do BB
registrou taxa média de 10,56% ao
mês o que equivale a 233% ao ano,
em julho de 2020.

AGOSTO de 2020

SINDIQUÍMICOS

geral

Restrição do uso dos cartões Sênior
Depois de determinar de forma arbitrária e unilateral, a restrição do uso dos cartões Sênior
(gratuidade para pessoas com
mais de 60 anos) e Gratuidade
(para pensionistas que recebem
até dois salários mínimos e aposentados que recebem até três
salários) no Transporte Coletivo
Municipal, entre as 10h e às 15h,
e após as 20h, fora do horário de
pico da manhã e da tarde, como
forma de evitar a aglomeração
no Transporte Coletivo de Guarulhos, o prefeito Gustavo Henric
Costa, o Guti, determinou, no
último dia 23 de julho, a revogação da medida, que segundo
ele foi tomada em junho, como
uma das medidas de proteção
às pessoas com mais de 60 anos
devido à pandemia da Covid-19,
a isenção estava suspensa para
essa parcela da população nos
horários de maior movimento.
Importante salientar, que a
nova determinação do prefeito
se deu após inúmeras reivindi-

cações de entidades representativas, junta-se a eles, o Sindicato
dos Químicos de Guarulhos e
Região – SindiQuímicos, que
argumentaram sobre a necessidade de pessoas com mais
de 60 anos, motivadas muitas
vezes, pelo compromisso com
o trabalho e cuidado com a
saúde, de se deslocarem para
atividades essenciais mesmo em
horários considerados de maior
movimento.
A diretoria do SindiQuímicos
reafirma a importância de manter
o direito de locomoção garantido
no art. 5º, XV, que prevê: “é livre a
locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele
sair com seus bens”, mas assegura
que diante da pandemia, todos
os cidadãos devem manter-se
atentos aos procedimentos de
higienização, distanciamento
social e cuidado, como o uso de
máscara e álcool em gel.
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Governo cria grupo para estimular
Setor Farmacêutico no Brasil
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
– MCTI criou, por meio da portaria 2.792/20, um
grupo para estimular a indústria de medicamentos
e insumos em território nacional. A iniciativa, intitulada GT-Farma, propõe políticas de desenvolvimento
tecnológico e de incentivo à inovação e produção de
matéria-prima para medicamentos no país.
Inicialmente, o grupo terá duração de 180 dias,
contudo, esse período poderá ser prorrogado. A
força-tarefa surge em meio à crise de falta de insumos importados, agravada pela pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).

do mundo. Mas com a abertura do mercado, que aconteceu no início dos anos 90, essa fabricação foi bastante
prejudicada”, destacou Henrique Tada, presidente da
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais
– Alanac, que participa do grupo de trabalho do MCTI.
Intenção: Nesse sentido, a iniciativa do MCTI visa
fomentar ações para que esse setor cresça novamente,
com a intenção de consolidar a soberania nacional
nesse segmento.
No entanto, o presidente executivo da Associação
Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos –
Abiquifi, Norberto Prestes, destaca que é muito difícil
outro país ganhar autonomia total na produção de
insumos. Contudo, ele ressalta que a iniciativa desenvolvida pelo MCTI pode trazer resultados positivos.
“Em um mundo globalizado é difícil termos 100%
de independência de importações. Mas precisamos ter
pelo menos a autonomia tecnológica na fabricação de
matéria-prima”, afirma ele.
Segundo dados da consultoria especializada IQVIA,
atualmente, o Brasil é o sexto maior mercado farmacêutico do mundo. Contudo, ainda assim depende,
fundamentalmente, de insumos importados. Apenas
entre setembro de 2018 e o mesmo mês de 2019, a
movimentação econômica do varejo no setor foi de
aproximadamente R$ 119 bilhões.
Fonte: www.ictq.com.br

Produção na Índia, China e Europa
“Basicamente, hoje você tem mais de 90% dos
insumos fabricados na Índia e na China e um pouco
na Europa, o que cria uma dependência”, destacou o
secretário de empreendedorismo e inovação do MCTI,
Paulo Alvim, em entrevista publicada no jornal Fato.
Insumos importados
O surto ocasionado pelo vírus despertou um alerta
na indústria farmacêutica nacional e mundial: a dependência de matéria-prima estrangeira para produção
de medicamentos.
“O Brasil já chegou a ser um dos principais produtores
de insumos do mundo. Chegamos a ser, na década de 80,
o quinto maior produtor de matéria-prima farmacêutica

Fique Sócio do Sindiquímicos e fortaleça
sua categoria e amplie suas conquistas
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.
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, Sub-

sedes, 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.

UTILIDADE PÚBLICA
Acidentes de Trânsito: 194
Ambulância / Pronto-Socorro: 192
Bombeiros: 193

SABESP: (11) 0800-0119911 - 0800-0550195
Elektro: 0800 701 01 02 (11) 0800-7210123

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente II (Reg.
Cumbica) (11) 2446-3760

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente IV
(Reg. Pimentas) (11) 2496-5466

Defesa Civil: 199
Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 147

Central de Atendimento à Mulher: 180
Conselho Tutelar da Criança e Adolescente I
(Reg. Centro) (11) 2441-2438

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente III
(Reg. São João / Bonsucesso) (11) 2431-8485

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente V
(Reg. Taboão) (11) 2443-4057

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
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Como ser Sócio

Colônia de Férias

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
Taxa de Adesão Categoria: R$ 35,00
O 1º pagamento deverá ser efetuado no ato
da inscrição, os demais por meio de boleto
bancário ou diretamente na sede do Sindicato.

CONHEÇA NOSSOS
BENEFÍCIOS
Serviços
Assessoria Jurídica
Seguro de Acidentes Pessoais
Convênios
Autoescola
Cabeleireiros
Clínicas Médicas
Clínicas Odontológicas
Consultórios Odontológicos

Laboratórios de Análises Clínicas
Ótica
Cursos de Idiomas
Educação: Colégios
e Universidades
Farmácias
Papelaria
Parques temáticos e boliche
Planos de saúde

colônia de férias
2020

retorno 21 de agosto

Dos 19 apartamentos, apenas 10 estarão disponíveis para
locação. Os apartamentos serão higienizados antes e
depois da estadia.
Na entrada será oferecido álcool em gel e a
temperatura será aferida; em caso de temperatura
elevada, a entrada não será possível e a reserva
será cancelada.
Sigam as orientações dos funcionários da Colônia de
Férias.
O uso da Máscara é obrigatório em toda área comum.
A utilização do Parque Aquático continua suspensa.

Fale conosco

Valores para duas diárias
Associado:
Parente:
R$ 33,00 (diária)
R$ 55,00 (diária)
Sócio e dependentes
(pai, mãe, irmãos, sogro, sogra,
(filhos até 21 anos solteiros)
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)

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 sete
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) 2463-9072 e 2463-9073 – Fax 2463-9086

2020

retorno 21 de agosto

Na entrada será oferecido álcool em gel e a
temperatura será aferida; em caso de temperatura
elevad, a entrada não será possível e a reserva será
cancelada.
Sigam as orientações dos funcionários do Clube de Campo.

Mantenha o distanciamento social nas catracas
A utilização do Parque Aquático e da piscina natural
continua suspensa.

Amigos:
R$ 54,00 (diária) – outros

Estacionamento da Colônia de Férias

CLUBE DE CAMPO

O uso da Máscara é obrigatório em toda extensão do
Clube de Campo.

Parente:
R$ 50,00 (diária)
(pai, mãe, irmãos, sogro, sogra,
nora , genro, neto e filhos maiores
de 21 anos do titular).

quadra
poliesportiva

2020

retorno 24 de agosto
Na entrada será oferecido álcool em gel
e a temperatura será aferida; em caso
de temperatura elevada, a entrada não
será possível.
O acesso ao vestiário será limitado e
controlado
Sigam as orientações dos funcionários.
O uso da Máscara é obrigatório em toda área
comum.
O uso das churrasqueiras está suspenso.

sede

2020

atendimento
A Sede permanece com atendimento
eletrônico das 9h às 18h, e presencial
das 10h às 16h respeitando os protocolos
determinados pelo órgão de saúde.

A subsede, por determinação do município de Mairiporã, realiza atendimento
não presencial por e-mail.
Na entrada será oferecido álcool em gel
e a temperatura será aferida; em caso de
temperatura elevada, a entrada não será
possível.
Sigam as orientações dos funcionários.
O uso da Máscara é obrigatório em toda área comum.

O atendimento é de segunda a sexta-feira. Durante a quarentena o atendimento eletrônico é das 9h às 18h, e presencial das 10h às 16h

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

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 (durante a pandemia, atendimento apenas por e-mail)
Subsede Terra Preta – Mairiporã/SP: (11) 4486-5496 (durante a pandemia, atendimento apenas por
e-mail)

Colônia de Férias – Caraguatatuba/SP: (12) 3887-1418. Não funciona de Quarta e Quinta.
Clube de Campo – Mairiporã/SP: 94784-2652 (Nextel)
Não funciona de Segunda e Terça.
Departamento de Comunicação e Imprensa/Troad: WhatsApp: 11 94754-0103

