O país encerrou o mês de outubro com 13,5 milhões de desempregados, cerca de 3,4 milhões
a mais que em maio, o que representa uma alta de 33,1%. A taxa de desemprego ficou em 14%.
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PLÁSTICOS DE
GUARULHOS

Mesmo diante de tanta adversidade,
95% do Setor Plástico do estado de
São Paulo assinou e está aplicando o
reajuste salarial de 4,77%. É inaceitável
o posicionamento do presidente do Sindicato do Setor Plástico de Guarulhos
em não querer negociar o aditamento
do Acordo de Trabalho 2020/2021.
Página 03

Nota

Por conta dos protocolos de segurança
na saúde, a diretoria do SindiQuímicos
lamenta não ter realizado os tradicionais
eventos como a Festa de 1º de Maio, o
Festival de Futsal e a Festa de Confraternização de final de ano. E para 2021,
o SindiQuímicos espera realizar uma
grande festa por ocasião do 1º de Maio
em nosso Clube de Campo.

Químicos: alterações
das datas de pagamento da
PLR referente 2019/2021
Considerando os problemas ocasionados
pela crise sanitária por conta do novo coronavírus (COVID-19) e as questões laborais
motivadas pela pandemia, a FEQUIMFAR e
seus Sindicatos filiados celebraram um Termo
de aditamento às Convenções Coletivas de
Trabalho 2019/2021 referente as alterações das
datas de pagamento da PLR no Setor Químico
referente ao ano 2019.
A ser pago em 02 (duas) parcelas iguais,
sendo a primeira até 30 de junho de 2020 e a
segunda até 30 de outubro ou, alternativamente, a critério da empresa, numa única parcela,
até 30 de agosto de 2020.
A PLR referente a 2020 será pago durante
o ano de 2021.

Antonio Silvan
Oliveira é
presidente do
Sindiquímicos

Sindiquímicos

Químicos

conquistam

Reajuste Salarial de INPC integral de 4,77%
para os salários até R$ 8.745,46 e para
os salários acima, fixo de R$ 417,16 mais
manutenção de cláusula sociais e de PLR
Página 03

A

nossa unidade, perseverança e vontade de
buscar sempre o melhor nos levou a boas
conquistas. Que 2021 seja o ano de renovação e
que nós da família Química tenhamos garra, ânimo
e bons motivos para seguir lutando por mais
conquistas. A diretoria do SindiQuímicos deseja
um 2021 com saúde plena e de muita paz, amor,
discernimento e prosperidade.

Feliz Natal e Ano Novo!
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papo sério

luta

2020: Não nos furtamos à luta
2020 entra para a história
mundial como um ano atípico.
Se não bastasse a crise sanitária
e de saúde provocada pela pandemia pelo novo coronavírus,
a COVID-19 com mais de 1,3
milhão de mortes em todo o
mundo e com o Brasil contabilizando mais de 165 mil mortes,
ainda temos que lidar com o
alto índice de desemprego.

O

país encerrou o
mês de outubro
com 13,5 milhões de
desempregados, cerca
de 3,4 milhões a mais
que em maio, o que
representa uma alta
de 33,1%. A taxa de
desemprego ficou
em 14%.

Mas nem tudo foi perda.
O novo coronavírus veio para
mostrar que um novo mundo é
possível. Sem pressa, mas com
avanços e, principalmente, com
cuidados com a saúde e protocolos de higiene. Infelizmente,
nesta guerra contra o coronavírus, nem todos estavam no
mesmo barco.

O

mar revolto nos
mostrou que cada
um teve que se virar
com a embarcação que
dispunha.

Há quem atravessou a tormenta em um transatlântico.
Mas infelizmente, a maioria da
população mundial se viu à deriva e sem colete de salva-vidas. Este novo mundo também
descortinou a desigualdade de
um sistema de saúde falho e
capenga de nosso país, assim,
como a crise na educação e em

nossa economia.
Muitos trabalhadores perderam muito mais do que o
emprego. Enlutados pela perda
de familiares e amigos tiveram
que se reinventar. Muita gente
descobriu o teletrabalho e o ensino a distância. E esse sistema
também revelou que há muito
que se avançar.
Pesquisas apontaram que
60% das empresas não deram
nenhum tipo de suporte ao trabalhador que teve que adotar
o Home Office/Teletrabalho.
Foi meio que dizer, quer trabalhar? Se vira aí e abrace a
oportunidade.
Falar que o ano foi difícil é
chover no molhado, mas temos
boas perspectivas para 2021.
Nós, representantes do Setor
Farmacêutico temos o orgulho
de termos laboratórios mundialmente conceituados e em
nossa base à frente do estudo
e desenvolvimento de pesquisas e testes e vacinas contra o
coronavírus.

À

espera da vacina,
temos enfrentado
a crise encarando-a
de frente. Não nos
furtamos à luta.
No quesito negociação de
Campanha Salarial e Social, os
Setores Químico e Farmacêutico se orgulham por ter nosso
trabalho reconhecido e referendado pelos vários setores da
economia.
Nossa Campanha serve de
referência para outras categorias econômicas. Em um ano
atípico em plena crise sanitária
e econômica, a unidade dos
Químicos da garantiu a manutenção de todas as cláusulas
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

Vence a democracia e os eleitores
de todo o país foram às urnas
para as eleições municipais
Antonio Silvan Oliveira é
presidente do Sindiquímicos,
CNTQ (Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico)
e terceiro vice-presidente da
Força Sindical/SP.

em Convenção Coletiva de Trabalho, PLR, Piso Salarial, além
de reajuste de 100% do INPC,
que irá repor integralmente a
inflação do período. A renovação da Convenção Coletiva é
um importante avanço diante
do cenário de crise econômica
e ameaças a direitos.

S

e não bastassem
todas as ameaças
aos direitos sociais
e trabalhistas, 2020
tivemos que nos
unir ainda mais pela
manutenção da
democracia e do direito
do cidadão.
Claro que ainda tem muita
coisa por vir, afinal, temos que
seguir no enfrentamento da
retomada econômica e social.

E

que venha 2021
com novos desafios
e novas descobertas.
De peito aberto e
confiante, rendemos
graças ao novo ano
e seguimos firmes e
esperançosos para um
ano de progresso e
desenvolvimento social
e econômico.

www.sindiquimicos.org.br
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A exemplo de São Paulo que
terá o segundo turno entre
Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL), Guarulhos
também terá que retornar às
urnas no próximo dia 29 de
novembro.
Os guarulhenses terão que
escolher entre o atual prefeito
Gustavo Henric Costa, Guti
(PSD) e o ex-prefeito, Eloí Pietá
(PT). Os vices são Professor
Jesus e Professora Adê Rocha,
respectivamente. Que na urna
você opte pelo candidato com
experiência e que colocará
Guarulhos no rumo certo e da
retomada do crescimento.
Nos municípios de nossa
base, o resultado foi o seguinte:
Mairiporã elegeu o prefeito Walid Ali Hamid, Aladim (PSDB) e o
vice Wilson Sorriso (PL); Franco
da Rocha elegeu Dr. Nivaldo
da Silva Santos (PTB) e a vice
Lorena Rodrigues de Oliveira
(PT); Renata Sene, do Repu-

blicanos, é reeleita prefeita de
Francisco Morato, o vice é Ildo
Gusmão (PSDB); Caieiras elegeu
Gilmar Soares Vicente, Lagoinha
(MDB) e o vice Dr. Cleber Furlan
(PSDB); Bom Jesus dos Perdões
elegeu Dr. Benedito Rodrigues
Da Silva Filho (DEM) e o vice
Luiz Manoel Da Silva Escudeiro, Biel (PV); Nazaré Paulista
elegeu Candido Murilo Pinheiro
Ramos, Murilo (PSDB) e o vice
Fernando Buava (DEM) e Elzo
Elias de Oliveira Souza (PL) é o
novo prefeito de Igaratá, o vice
é Manoel Arantes (PL).
Os vereadores eleitos neste
pleito de 15 de novembro precisam estar alinhados com as
pautas sociais, econômicas e de
geração de emprego e renda.
Queremos e vamos cobrar que
cada um deles exerça o seu papel de fiscalizador das ações dos
prefeitos e secretariados e apresentem propostas que visam o
bem comum de toda a sociedade.

Segundo turno em Guarulhos
No embate histórico em
Guarulhos, importante, você,
eleitor, estar consciente e
convencido de que a mudança
deve ser segura. Ao votar em
quem você quer para comandar a segunda cidade com
maior população do Estado
de São Paulo e a 13ª mais
populosa do Brasil, com mais
de 1 milhão e quatrocentos
mil habitantes e pujante em
sua perspectiva econômica e
socialmente, o seu voto não
pode ser lançado a esmo.
Todos nós que vivemos e
contribuímos para o crescimento deste gigantesco município estamos cientes dos
problemas que nos cercam na
saúde, na educação, transporte e trânsito, falta de estrutura
e de oportunidade de emprego, entre outros assuntos.
Entre as maiores necessidades

da população estão também, a
necessidade de um sistema de
saúde de qualidade, com consulta, exames e possibilidade
de internação e tratamento;
segurança com investimentos
na melhoria da iluminação pública e valorização profissional
e reais condições de trabalho
da GCM.
Na área de habitação o município precisa dispor de um
orçamento que possa auxiliar
as famílias que gastam cerca
de 50% do salário com aluguel,
água, IPTU e luz. Sabemos
também que para comandar
esta cidade, a experiência, o
preparo e o alinhamento com a
pauta de desenvolvimento social e econômico são de suma
importância.
Portanto, exerça o seu compromisso com consciência e de
forma segura.
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campanha salarial e social

Setor Plástico Químicos conquistam reajuste Salarial
de Guarulhos e manutenção das Cláusulas Sociais

No dia 10 de novembro, dirigentes da FEQUIMFAR/
Força Sindical e seus Sindicatos filiados, entre eles, o SindiQuímicos assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho
do Setor Químico garantindo a reposição da inflação dos
últimos 12 meses e manutenção de todas as cláusulas
sociais já conquistadas e da PLR.
Com exceção do Setor Plástico de Guarulhos, que
tem negociação específica, as demais Categorias terão
4,77% de reajuste com base no INPC/IBGE acumulados
nos últimos 12 meses.
Com a data-base em 1º de novembro, a assinatura
da CCT é uma grande conquista para um ano atípico,
com um cenário de crise econômica e sanitária, além de
ameaças constantes aos direitos trabalhistas e sociais.

A diretoria do SindiQuímicos já
assinou vários Acordos Coletivos com
as empresas do Setor, assegurando as
cláusulas econômicas e PLR.
Importante salientar que mesmo
diante da recusa do Sindicato Patronal
em querer negociar, todas as empresas
do Setor Plástico receberam a pauta
econômica.
Nossa prioridade é a negociação e o
direito dos trabalhadores, sendo assim,
a partir de dezembro, o Sindicato fará
uma grande mobilização nas empresas
que não aderirem a negociação.
principais conquistas

• Manutenção da cláusula de PLR (Participação nos
Lucros e/ou Resultados) em Convenção Coletiva
• Hora extra (semana) de 70%
• Hora extra (domingo e feriados) de 110%
• Adicional noturno de 40%
• Auxílio-creche para todas as funcionárias (com
reembolso de até 50% do salário normativo)

“Estivemos mobilizados, organizados e unidos para
que as conquistas fossem preservadas”.
Reajuste salarial: 100% do INPC/IBGE
Reajuste de 4,77%:
Para os salários até o valor de R$ 8.745,46 (Reajuste de 4,77%)
Para os salários acima de R$ 8.745,46, fixo de R$ 417,16.

Piso Salarial
Empresas com até 49 empregados: R$ 1.672,10
Empresas com 50 ou mais empregados: R$ 1.715,20

PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados)

Empresas
com até 49 trabalhadores - PLR de R$ 750,00
com 50 ou mais trabalhadores - PLR de R$ 850,00

Prazo de pagamento: Na CCT, a PLR deve ser paga em duas
parcelas iguais, sendo a primeira em até 30 de abril de 2021 e a
segunda até 31 de agosto de 2021, ou alternativamente, em uma
única parcela a ser paga em 30 de junho de 2021.
PLR (Aplica-se às empresas que não possuem acordo de PLR)

A título de contribuição negocial da PLR
desconto de 5% (cinco por cento), do valor pago.

Setor de Reciclagem
Reajuste de 4,77%
Para os salários até o valor de R$ 8.745,46 (Reajuste de 4,77%)
Para os salários acima de R$ 8.745,46, fixo de R$ 417,16.
Piso Salarial
Fases terciária e secundária: salário normativo: R$ 1.320,70
Fase primária: salário normativo: R$ 1.382,71
Não ligados à atividade produtiva das fases terciária, secundária e primária: salário
normativo será de R$ 1.382,71

cesta básica

R$ 155,80
Atenção: A Cesta Básica é um direito previsto em Convenção
Coletiva e é obrigatório o seu fornecimento mensal.

PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados)

R$ 450,00 para os trabalhadores que estejam diretamente ligados à atividade produtiva
das fases terciária (separação) e secundária (moagem).
R$ 500,00 para os trabalhadores que estejam diretamente ligados à atividade produtiva
da fase primária (granulação).
Prazo de pagamento: Na CCT, a PLR deve ser paga em duas parcelas iguais, sendo a primeira em até 30 de abril de 2021 e a segunda até 31 de agosto de 2021, ou alternativamente,
em uma única parcela a ser paga em 30 de junho de 2021.
A título de contribuição negocial da PLR
desconto de 5% (cinco por cento), do valor pago.

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,
Subsedes, 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.

4

SINDIQUÍMICOS

Retrospectiva 2020

Janeiro

novembro/dezembro de 2020

Entrega de pauta do Setor Farmacêutico para o Sindusfarma – 6
de março
OMS declara COVID-19 como uma pandemia e o mundo anuncia
lockdown
Municípios lançam Comitê Municipal de Gestão sobre Coronavírus – 13 de março

Entidades sindicais pressionam e derrubam a MP nº 927/2020
Lançamento da 25ª edição do Projeto Verão sem AIDS – Valori- que suspendia o contrato de trabalho por quatro meses
zando a Vida – janeiro
Suspensão das aulas e início do Lockdown no Comércio, somente
Dia Nacional do Aposentado – SindiQuímicos pede comprome- permitido atividades essenciais de saúde e higiene – 23 de março
timento do Governo – 24 de janeiro

Fevereiro

Guarulhos inaugura Centro de Combate ao Coronavírus (3C-GRU)
no Cecap – 26 de março
Governo lança pacote de R$ 40 bi para socorrer pequenas e médias empresas. Uma das medidas anunciadas é linha de crédito
com juros de 3,75% ao ano – 27 de março

Abril
Governo anuncia sanção de auxílio emergencial de R$ 600 para
trabalhadores informais, desempregados, MEIs e contribuintes
individuais do INSS, que cumpram requisito de renda média.
Projeto prevê auxílio permanente de R$ 1.200 para mães chefes
Farmacêuticos iniciam campanha salarial – Seminários de nego- de família – 1º de abril
ciação coletiva – 13 e 14 de fevereiro
Mais de 4 mil empresas aderiram ao manifesto “Não Demita” – 6
SindiQuímicos na 25ª edição do Projeto Verão sem AIDS – Valo- de abril
rizando a Vida – 23 de fevereiro, no Clube de Campo e Colônia
de Férias do Sindicato

Carnaval – Clube de Campo – 23 de fevereiro

Assinada CCT do Setor Farmacêutico em São Paulo – 11 de abril

Maio
Março
SindiQuímicos realiza assembleias com os trabalhadores do Setor 1º de Maio Solidário – Em defesa da Democracia – Um novo
Mundo é possível
Farmacêutico – 4 de março

novembro/dezembro de 2020
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Impactos dos Acidentes de Trabalho no Brasil – 31 de maio
Junho
Dia Nacional do Químico – 18 de junho
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e Plástico, na Colônia de Férias dos Químicos, em Praia Grande/
SP – 8 de agosto
SindiQuímicos participa de 1º Encontro Virtual de Mulheres Dirigentes realizado pela FEQUIMFAR – 13 de agosto

Químicos discutem desafios dos trabalhadores nos Setores Químico e Farmacêutico diante da COVID-19 em reunião da IndustriALL Dia Nacional de Luto e de Luta em Defesa da Vida – 14 anos da
– 22 de junho
Lei Maria da Penha
Químicos da Força discutem enfrentamento à crise econômica e
sanitária – 24 de junho
Julho
Químicos mobilizados na Campanha Brasil pela democracia e pela
vida – 5 de julho
Químicos em ato das Centrais para garantir emprego e renda
durante a crise da COVID-19 – 8 de julho
Dia Estadual do Trabalhador da Indústria Química – 21 de julho

Em audiência pública da FURP servidora denuncia que Doria segurou distribuição de álcool gel produzido pela empresa – 14 de agosto
SindiQuímicos parabenizam Diesat pelos seus 40 anos de atividade – 14 de agosto
Assembleias itinerantes de avaliação e deliberação da pré-pauta
de reivindicações do setor Químico
Químicos participam do Fórum Nacional das Indústrias – 20 de agosto

Setembro
Presidente da FEQUIMFAR participa de reunião com os diretores O Estado de São Paulo anuncia a flexibilização da economia e a
do SindiQuímicos para defesa da saúde e do emprego – 22 de julho retomada das atividades no comércio e em serviços de acordo
com as fases e avanços da doença
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 27 de julho
Em setembro, o Brasil se tornou o segundo país do mundo em núAgosto
mero de casos e óbitos e o epicentro da pandemia na América Latina
Centrais Sindicais fazem WebConferência com senadores para
discutir desemprego e medidas necessárias de proteção aos tra- Guarulhos desativa Centro de Combate ao Coronavírus (3C-GRU)
balhadores – 4 de agosto
no Cecap – 4 de setembro
SindiQuímicos parabeniza CNTQ por 14 anos de atividades – 14
de setembro
Dia de Luta das Pessoas com Deficiência – 21 de setembro
SindiQuímicos participa de 1º Encontro Virtual de Mulheres Dirigentes realizado pela Força Sindical/SP – 22 de setembro
Dia Internacional contra a Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres
Seminário de Negociação Coletiva do setor industrial Químico e Crianças – 23 de setembro

6

SINDIQUÍMICOS

Retrospectiva 2020

novembro/dezembro de 2020

Fórum Nacional das Indústrias das Centrais Sindicais discute re- Federal foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida
tomada econômica – 30 de setembro
Provisória nº 1000. A extensão será paga em até quatro parcelas
de R$ 300 cada e, no caso de mães que são as únicas responsáveis
Outubro
pela família, o valor é de R$ 600.
Outubro Rosa: SindiQuímicos apoia a Luta contra o câncer de
mama – 1º de outubro
Novembro
Novembro Azul: SindiQuímicos apoia a Luta contra o câncer de
Dia Mundial do Idoso. O SindiQuímicos reafirma o compromisso próstata – 1º de novembro
em defesa e na promoção da melhoria na qualidade de vida – 1º
de outubro
Bancados do Governo e dos Empresários no Codefat derrotam a
proposta dos trabalhadores para a ampliação do seguro-desemSindicato dos Químicos de Guarulhos e Região – SindiQuímicos prego – 4 de novembro
completa 58 anos – 5 de outubro
União de movimentos Sindicais e Sociais adia votação de projeto
de extinção da FURP – 8 de outubro
Dia Nacional de luta contra a violência à mulher – 10 de outubro

Assinada CCT do Setor Químico – 10 de novembro
CNTQ realiza I Jornada Jurídica telepresencial – 14 de outubro

FEQUIMFAR e Sindicatos filiados participam de reunião virtual da
Única sobre COVID-19 – 11 de novembro

Acordo inédito entre FEQUIMFAR e Sindusfarma regulamenta CPN do Plástico discute renovação das Convenções Coletivas de
Segurança em Máquinas Injetoras e Sopradoras – 12 de novembro
Teletrabalho/Home Office dos Químicos – 15 de outubro
Trabalhadores do Setor Farmacêutico conquistam acordo inédito Força Sindical e CUT lançam a IndustriALL Brasil – 13 de novembro
para regulamentar Teletrabalho – 15 de outubro
Eleições Municipais 2020 – 15 de novembro
Químicos da Força participam de regional da IndustriAll – 16 de outubro
Eleições Municipais 2020 para os locais que terão 2º turno – 29
Sindicalistas pressionam Governo por mais parcelas do seguro- de novembro
-desemprego – 23 de outubro
Mundo contabiliza 11 mil mortes diárias pela 1 vez desde o início
SindiQuímicos apoia a Campanha Juntos pela Vida da Associação da pandemia. Brasil contabiliza mais de 165 mil mortes e 5.851.239
dos Rotarianos de Guarulhos – 26 de outubro
casos. São Paulo tem 1.117.147 casos e 39.311 mortes
Assembleias com os trabalhadores do Setor Químico e do Setor Dados divulgados em 19 de novembro pela Vigilância EpidemioPlástico de Guarulhos – 29 de outubro
lógica de Guarulhos aponta 31.101 casos confirmados com 1.574
casos de mortes confirmadas e uma sob investigação
Auxílio Emergencial – benefício criado em abril pelo Governo Dia da Consciência Negra - 20 de novembro
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ampliando

SindiQuímicos planeja melhorias e
adequações nos equipamentos de lazer
Sede

colônia de férias

Mesmo com toda dificuldade, a diretoria do
SindiQuímicos vem trabalhando muito para realizar
melhorias no Parque Aquático e churrasqueiras vips no
Clube de Campo.
Os frequentadores da Colônia de Férias em
Caraguatatuba também terão boas surpresas. E
o Espaço de Lazer e Eventos do Sindicato anexo a
Sede e a Colônia também está sendo contemplado e
recentemente recebeu novos locais de eventos com
churrasqueiras vips possibilitando um espaço agradável
para happy hour, eventos e festas.

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
Drogaria Século XXI – Av. Santos Dumont, 1955 – Cumbica
Clínica Pedra Verde – Rua Leopoldo, 95 – Jd. Zaíra
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 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
Avenida Rio de Janeiro, 845 – Vila Rio

O Sindiquímicos agradece a todos pela disponibilidade e parceria
na distribuição do material Informativo da categoria Química.
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
Escola Natasha Franco vieira – Av. brigadeiro Faria Lima, 2102 - Cocaia
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Como ser Sócio

CONHEÇA NOSSOS BENEFÍCIOS
Serviços
Assessoria Jurídica
Seguro de Acidentes Pessoais

Sócio da Categoria: R$ 32,50 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 30,00
O valor da mensalidade é descontado mensalmente em folha de pagamento.
Sócio-voluntário: R$ 73,00 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.

Colônia de Férias

Fique sócio de
Carteirinha

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

Convênios
Autoescola
Cabeleireiros
Clínicas Médicas
Clínicas Odontológicas
Consultórios Odontológicos

A carteirinha facilita e agiliza seu
atendimento no Clube de Campo, Colônia
de Fèrias e Farmacias. Faça Já a sua!

Salão de jogos e churrasqueira permanecem fechados durante a quarentena
Valores para duas diárias
Associado:
*Parente:
R$ 35,00 (diária)
R$ 60,00 (diária) - (pai, mãe, irmãos,
Sócio e dependentes
sogro, sogra, nora , genro, neto e
(filhos até 21 anos solteiros)
filhos maiores de 21 anos do titular).

*Amigos:
R$ 65,00 (diária) – outros

Valores mínimo Três diárias
Associado:
*Parente:
R$ 28,50 (diária)
R$ 60,00 (diária) - (pai, mãe, irmãos,
Sócio e dependentes
sogro, sogra, nora , genro, neto e
(filhos até 21 anos solteiros)
filhos maiores de 21 anos do titular).

*Amigos:
R$ 65,00 (diária) – outros

**Criança até 05 anos e adultos acima de 65 anos não pagam (acompanhado do sócio)
*novos valores e regras entram em vigor a partir de 1/12/2020
Estacionamento da Colônia de Férias
As regras valem para CARROS, MOTOS, e qualquer outro *tipo de veículo
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$ 30,00 (trinta reais) por período. informações no departamento de BENEFÍCIOS - 2463-9072
*senhores usuário, veículos que não sejam de passeio devem obter autorização prévia, evitando assim constrangimentos desnecessário ao chegar na Colônia de Férias
Obs.: Os sorteios são realizados às 9h, na sede do Sindiquimicos. O uso da Máscara é obrigatório. 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

CLUBE DE CAMPO

Sindiquímicos

Sujeito a alteração

sorteio colônia de férias
sorteio: dia 02/12/2020

sorteio: dia 10/12/2020

diária

diária

18/12 às 8h a 22/12 às 18h
24/12 às 8h a 28/12 às 18h
30/12 às 8h a 05/01 às 18h/2021

Salão de jogos e churrasqueira permanecem fechados durante a quarentena

08/01 a 13/01
15/01 a 20/01

22/01 a 27/01
29/01 a 03/02

Tendo em vista o atual cenário informamos que, excepcionalmente
nos próximos meses as datas da realização do sorteio será reduzida
contemplando por sorteio de três a quatro finais de semana. Em caso de
duvidas entre em contado com o setor de Benefícios.

Valor do clube: R$ 30,00 por pessoa (acompanhante de associado não dependente)
Churrasqueira Vip: A churrasqueira Vip, para uso exclusivo, com freezer, mesa e pia deve ser
reservada com antecedência. Valor R$ 60,00.
*Criança até 05 anos e adultos acima de 65 anos não pagam (acompanhado do sócio)
*novos valores e regras entram em vigor a partir de 1/12/2020

Fale conosco

O uso da Máscara é obrigatório em toda área comum.
Os sorteios são realizado sempre às 9h, na sede do Sindiquímicos. lembramos que é
necessário a presença do sócio ou um representante. Caso não tenha número suficiente
de associados para o sorteio, os apartamentos ficam a disposição.

Recepção/Benefícios: (11) 2463-9072

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

