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Sindiquímicos

Setor Plástico de Guarulhos
Campanha Salarial
e Social 2021/2022
Primando sempre pelo diálogo
o Sindicato dos Químicos de Guarulhos, (SindiQuímicos), dá inicio
a campanha salarial do Setor
Plástico de Guarulhos. Como aconteceu no ano passado, o Sindicato
patronal se recusa negociar a re-

novação da CCT do setor Plástico.
Sendo assim, o SindiQuímicos
iniciou com sucesso a negociação
das cláusulas econômicas por empresas, obtendo Acordo com mais
de 90% das empresas do Setor
Plástico em 2020/2021.

Campanha Salarial e Social 2021
Buscando firmar Acordo Coletivo de Trabalho, o SindiQuímicos
defende aplicação do mesmo
modelo de pauta conquistado
pelo Setor Químico, negociado
pelo Grupo CEAG 10 da FIESP
que garante a reposição integral
do INPC/IBGE para 2021 e 2022,

além da manutenção de cláusulas
já conquistadas.
Em relação à PLR defenderemos a recuperação e atualização
da PLR/2019, com atualização
feita pelo INPC/IBGE no período de
01/11/2020 a 31/10/2021.

Assembleias
itinerante
Do dia 04 a 21/10, das 4h até às 16h,
nas portas das empresas.

Empresas do Setor Plástico/
Guarulhos que não aderiram ao
Acordo Coletivo/2020/2021
Para as empresas que não formalizaram o Acordo Coletivo 2020/2021,
não aplicaram o reajuste salarial, não
fizeram o pagamento da PLR, nossa
pauta é a aplicação integral do INPC/
IBG de 01/11/2019 a 31/10/2020 e de
01/11/2020 a 31/10/2021.
Os acordos por empresa proporcionam
ajustes e adequações nas discussões de
cláusulas, de resolução de problemas e
indicações de conquistas pontuais.

Estamos unidos e iremos seguir lutando
por seus direitos e novas e importantes
conquistas.
Trabalhador: Mesmo em situação
adversa, como a que estamos vivendo,
atente-se para o direito de cada um de
vocês e em caso de dúvidas, nos procure. Nossa prioridade é a negociação e o
direito dos trabalhadores, “Juntos somos
mais fortes”.

assembleia geral extraordinária
Dia 22/10/2021, às 16h30, no auditório da Sede
Social, rua Iraci Santana, 34 (Antigo 85), Macedo

Nossa Pauta
Data base: 01/11/2021
Reajuste Salarial: 100% do INPC/IBGE em todas as faixas salariais.
Piso Salarial
Empresas com até 49 empregados: reajuste de 100% do INPC/IBGE
Empresas com mais de 49 empregados: reajuste de 100% do
INPC/IBGE
PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados): Recuperação e
atualização da PLR/2019 com atualização feita pelo INPC/IBGE no
período de 01/11/2020 a 31/10/2021.
Manutenção de todas as demais cláusulas da CCT.
Manutenção dos adicionais de horas extras e Adicional Noturno.
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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

Novos Convênios: Hiperfarmac /Mairiporã/Franco da Rocha/ Edu Chaves
O SindiQuímicos sempre trabalhando em prol dos trabalhadores e Associados,
buscou novas parcerias a fim de ampliar o leque de benefícios para você trabalhador e
trabalhadora da categoria. Confira as novas Farmácias conveniadas.
HIPERFARMAC FAZFARMA MAIRIPORÃ
J.J MELLO DROGARIA LTDA - Av. Tabelião Passarela 2076 - Mairiporã/SP
Tel. 4419-3737 / Horário de atendimento : 7h às 23h - FDS/Feriados
8h às 22h
HIPERFARMAC FAZFARMA FRANCO DA ROCHA
DROGARIA PEROLA DO PARANA - Av. Liberdade, 97 - Centro - Franco
da Rocha

Tel. 4443-8784 / Horário de atendimento : 7h às 00h- Domingo à
Domingo
HIPERFARMAC FAZFARMA PQ EDU CHAVES
DROGARIA DROGA 2000 LTDA - Av. Edu Chaves, 809 - São Paulo/SP
Tel. 2528-6190 / Horário de atendimento : 7h às 23h- FDS/Feriados
8h às 22h

Como ser Sócio
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.

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

Colônia de Férias
Churrasqueiras vips
esa
com Frezzer, Pia e m

Com diárias de apenas R$ 40,00.
A reserva é feita na recepção da
Colônia de Férias

Os protocolos de segurança devem ser seguidos durante sua estadia
Valores para duas diárias
Associado:
*Parente:
R$ 35,00 (diária)
R$ 65,00 (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).
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$ 70,00 (diária) – outros

*Amigos:
R$ 65,00 (diária) – outros
*novos valores reajustados em 01/12/2020

**Criança até 05 anos e adultos acima de 65 anos não pagam (acompanhado do sócio)
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

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
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