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Taxa do lixo: População se mobiliza e prefeito Guti recua
Após pressão popular o prefeito Guti (PSD), envia
proposta de lei para a revogação da taxa do lixo à
Câmara Municipal. Segundo o prefeito, quem pagou
a parcela única da taxa do lixo poderá pedir a restituição dos valores referentes ao período entre julho e
dezembro de 2022, assim que o projeto para revogar
o imposto for aprovado pela Câmara e sancionado por
ele. Essa é uma vitória da população que se mobilizou
contra o abuso do prefeito. Vamos continuar unidos
para mudar o rumo do nosso pais! Parabéns população
Guarulhense.

Novo horário de atendimento na sede
De 18 a 31/07/2022

Atendimento de segunda à quinta-feira, das 7h48 às 17h e sexta-feira, das
7h48 às 16h.

a partir de 01/08/2022

Atendimento de segunda à quinta-feira, das 7h36 às 17h e sexta-feira, das
7h36 às 15h.

OBS: não haverá alteração no horário de atendimento nas Subsedes e Clube de Campo.
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papo sério
Antonio Silvan Oliveira é presidente do Sindiquímicos,
CNTQ (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico) e terceiro vice-presidente da Força Sindical/SP.

Salários - Com o avanço da inflação, o SindiQuímicos Guarulhos já
prepara para a campanha salarial/2022.
É na defesa dos direitos do trabalhador
que o Sindicato continuará lutando na
mesa de negociação. Nada ficará de
lado. O poder de compra dos salários
não pode ser destruído. Afinal de contas, são os trabalhadores que lutam,
por meio do seu suor, no chão de fábrica, para garantir e aumentar mais

ainda a geração de riquezas no Brasil.
Apesar da propaganda que tenta a
todo custo desacreditar as entidades sindicalistas, é por meio dos sindicatos, nas
mesas de negociação, que o trabalhador
tem o seu direito garantido. A nossa
luta é pelo rejuste salarial e manutençã
das cláusulas existentes na Convenção
Coletiva, para que nunca os empregadores as retirem, sob alegação de que
aumentam os custos de produção. E na
campanha salarial é que renovamos e
lutamos para inclusão de cláusulas que
possam beneficiar o trabalhador.
Num país, onde banqueiros ganham
fortunas com os juros explosivos cobrados no cartão de crédito e cheque especial, e o investidor que aplica dinheiro na
geração de emprego, através da indústria,
são punidos com alta carga tributária, as
entidades sindicais não podem, em hipótese alguma, recuar e concordarem com
a politica econômica suicida do governo.
Portanto, continuaremos defendendo os
direitos da classe trabalhadora.

Por: Paulinho da Força – deputado federal

Um Brasil para todos!

DEMISSÕES NO SETOR FARMACÊUTICO - Desde 2021 o volume de
demissões vem crescendo entre a categoria dos trabalhadores propagandista,
propagandista-vendedor e vendedores.
As demissões aconteceram nas empresas farmacêuticas Sanofi-Aventisa,
Pfizer e Bayer. Os trabalhadores das
empresas Novartis e EMS, também estão correndo risco de serem demitidos.
O SindiQuímicos Guarulhos lamenta
que o setor que mais vem lucrando
nos últimos anos, aja dessa forma.
Registramos aqui nossa solidariedade
aos companheiros propagandista,
propagandista-vendedor e vendedores.

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

Emprego, igualdade social, educação de qualidade, saúde e uma vida
melhor para todos os brasileiros. São
essas diretrizes que me movem pela
construção de um Brasil melhor. O nosso país precisa voltar a sorrir, resgatar
a esperança de dias melhores.
Desde de 2019, vivemos em um país
tomado pelo obscurantismo, com mais
de 33 milhões de pessoas passando
fome. Estamos devastados pela desigualdade social, pela inflação alta, pelo
clima de insegurança e pelas diversas
tentativas de desgastar a democracia.
Ao desenvolver junto com o Lula, as
diretrizes para o seu governo, deixei
claro que em primeiro lugar deveria
estar a geração de emprego, a valorização do salário mínimo e a aposentadoria. Esses são os principais temas
a serem porque o trabalhador precisa
de emprego e de um salário justo o
melhor à sua família.
Não podemos tratar os brasileiros
com pão e água. Precisamos dar ao

nosso povo dignidade, qualidade de
vida, reduzir a desigualdade social, dar
melhores condições aos nossos idosos.
Nunca seremos um país desenvolvido
se não conseguirmos colocar esses
objetivos em prática.
Mais do que nunca, precisamos
reconstruir o país e resgatar a esperança. Os brasileiros, conhecidos pela
alegria, estão sem perspectiva, não
sonham mais, estão desiludidos e
desacreditados.
Transformar o país é a nossa obrigação. Não apenas dos políticos, mas
da sociedade por meio do voto e das
escolhas que faz. Precisamos parar de
retroceder. Para isso, o voto é a nossa
melhor resposta. O Brasil precisa dar
um basta na fome, no desemprego,
na inflação, no endividamento e no
desalento das famílias.
Vamos juntos mudar o Brasil. Vamos escolher a reconstrução em vez da
destruição. O povo brasileiro merece
voltar a sorrir.

www.sindiquimicos.org.br
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Economia

Eleições e os trabalhadores
Os trabalhadores precisam ficar atentos quanto às promessas que diversos
políticos têm feito, visando as eleições
deste ano. Alguns lutam e apoiam a classe
trabalhadora, outros (a maioria) jogam
no time de retirar direitos conquistados
e prejudicar, mais ainda, quem derrama
o suor e contribui para o progresso deste
País no mercado de trabalho.
Não é novidade para ninguém o
desmonte que vem ocorrendo no Brasil.
Empresas estatais estratégicas para a
nossa economia são privatizadas e vendidas a preços irrisórios. É inadmissível
colocar nas mãos da iniciativa privada,
uma estatal como a Eletrobrás. Por irrisórios R$ 96,6 bilhões, essa empresa
mudou de mãos no mês de junho.
Destacamos que nos Estados Unidos,
considerado ícone do capitalismo mundial, 73% da energia é pública, mesmo
defendendo o papel do mercado na
formação de preços. Será que eles
são ignorantes na arte de preservar o
patrimônio do país e o Brasil é correto,
vendendo as suas principais estatais a
preço de banana? Se com a Eletrobrás,
a energia elétrica, já castigava o bolso
do trabalhador, imagine agora nas mãos
da iniciativa privada.

julho/agosto de 2022

Inflação devora o salário do
trabalhador de todo o lado
O Brasil continua em crise.
Segundo o índice de inflação
divulgado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), em maio, a inflação atingiu
11,73%. Não é mais novidade
para o trabalhador encontrar a
carestia quando vai ao supermercado. Cada vez mais é diluído o
poder de compra do salário. O
dinheiro entra na conta corrente,
e logo é devorado pela inflação.
O litro de leite de caixinha já
rompeu a barreira do R$ 7,50. O
quilo da cebola chegou a R$ 4,70;
o quilo de batata é vendido a R$
4,70; o quilo de tomate a R$ 8,50;
o de banana a R$ 7,50; a dúzia de
ovos a R$ 9,50 e o pacote de um
quilo de arroz é vendido a partir
de R$ 5,80. Até o pé da alface não
é encontrado abaixo de R$ 3,40.
Como não é possível andar
nu, os itens de vestuário respondem por uma das maiores altas,
10,69%. Neste caso se fala de
roupas simples, visto que as de
grife, o trabalhador não consegue

Mercado financeiro

Enquanto os trabalhadores endividados tentam sem sucesso quitar suas dívidas
que acumulam juros e multas, o governo Bolsonaro prefere ignorar a população
menos afortunada pagar ao sistema financeiro valores astronômicos.
Os Banqueiros são os principais beneficiados com mais de R$1.96 TRILHÃO
do pagamento de juros da dívida pública brasileira. Esse valor em 2021 e alcançou 50,78% do Orçamento executado pelo Governo Bolsonaro e sua equipe
econômica.
Veja como ficaram os lucros dos bancos
em 2021, sem ajuste da inflação:
Itaú Unibanco (ITUB4): R$ 24,9 bilhões;
Bradesco (BBDC4): R$ 21,9 bilhões;
Banco do Brasil (BBAS3): R$ 19,7 bilhões e
Santander Brasil (SANB11): R$ 14,9 bilhões.
Fonte: conteudos.xpi.com.br

mais comprar. Só quando recebe
o dinheiro do 13º no final do ano,
mesclado com as férias.
O famoso prato feito, atualmente, não sai por menos de R$
20. Se o trabalhador resolver deixar a marmita de lado, vai gastar
mais de R$ 100,00 por semana,
totalizando R$ 400 mensais. Por
todo o lado o fogo da inflação
queima o salário do trabalhador,
seja na feira livre, no supermercado e até mesmo no açougue, onde
o quilo mais barato de carne, o
acém não sai por menos R$ 38,00!
Infelizmente o pesadelo da
crise econômica continua torturando o brasileiro. Mesmo com
a taxa de desemprego no trimestre móvel encerrado em maio,
baixando para 9,8%, segundo
registrado pela Pnad (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios), ainda existem 11 milhões
de trabalhadores sem emprego
no País, quase uma cidade de
São Paulo, atualmente com 12
milhões de habitantes.
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Espaço projetado para
momentos de confraternização

artigo

O que os
sindicatos
negociam
e assinam,
os patrões e
empregados
são obrigados a
cumprir

Aos domingos a locação do Salão 1 é até de 8h.

Na locação do Salão 1, a quadra, somente aos domingos, também pode ser locada

Consulte os valores de reserva no departamento
de benefícios e faça a sua já
(11)

2463-9072 | 2463-9073

Disponibilizamos locação de cadeiras e mesas com toalhas
Os protocolos de segurança devem ser seguidos durante sua estadia

A um velho ditado que diz: nada cai do céu. Assim são os direitos que os trabalhadores conquistam por convenção coletiva
de trabalho, e que graças à persistência e profissionalismo das
entidades sindicais, ainda é possível reafirmar a importância
dos sindicatos em defesa de sua categoria.
As entidades sindicais cumprem um papel fundamental que
é o equilíbrio social das relações do trabalho.
Os instrumentos coletivos do trabalho em que são partes os
sindicatos dos trabalhadores e dos patrões cumprem um papel
de extrema relevância nos seguintes aspectos:
1. Promovem a segurança jurídica para as empresas e seus
empregados.
2. Valorizam o desempenho profissional.
3. Equiparam salários e funções.
4. Promovem a remuneração e não somente o salário
5. Garante direitos e obrigações com mais transparência.
6. Equilibram jornadas
7. criam compensações aos empregados com base nos resultados estes são apenas alguns destaques e ainda é importante
observar que as negociações geram um ambiente de harmonia
social entre patrões e empregados.
Valorizar os sindicatos é uma busca constante que os representados precisam apreciar e perceber que nada realmente
cai do céu sem que haja atitudes proativas dos sindicatos das
categorias que representam.

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

Fale conosco

Central: 11 2463-9090/ Não funciona de Sábado, Domingo e Feriados.
Departamento de Benefícios e Recepção: 2463-9072 | 2463-9073
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: 2463-9080
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.
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movimento sindical

Por Reginaldo Sena

Salão 1 e 2
com Churrasqueira
Microondas
Frezzer e Fogão
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Campanha Salarial Negociação 2022
Setor Plástico/Guarulhos
Como já vem sendo praticando nos últimos anos, o
SindiQuímicos continuará com a bem sucedida negociação
dos Acordos Coletivos por empresa. É uma característica do
SindiQuímicos manter o diálogo com as empresas, prova
disso são os resultados que obtivemos, mais de 90% das
empresas do setor assinaram Acordo Coletivo na última
Campanha Salarial. Nessa campanha iremos lutar pela
manutenção dos direitos, e pelo reajuste salarial.

A negociação realizada em Campanha
Salarial do Setor Químico e Reciclagem de
2021, com data base em 01º de novembro,
garante em 01/11/2022, correção nos salários normativos pela aplicação do INPC integral acumulado no período de 01/11/2021
a 31/10/2022. E na PLR, para o período de
01/01/2022 a 31/12/2022 os valores serão
corrigidos pela aplicação do INPC integral
acumulado no período de 01/11/2021 a
31/10/2022.

O trabalhador pode ter acesso à íntegra
da Convenção através do nosso site: sindiquimicos.org.br/institucional/convenções-coletivas.
É importante que o trabalhador entenda
que toda negociação é feita com muita seriedade, e sempre primando pelo interesse
da classe trabalhadora.
Por isso queremos agradecer a todos os
trabalhadores que apoiam e lutam lado a
lado com o seu Sindicato.

Agenda de Pagamento de PLR, (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS)
Para empresas que não tem acordo específico
SETOR QUÍMICO
O pagamento da PLR corresponderá ao
valor de R$ 1.080,00 para empresas com até
49 empregados e R$ 1.200,00 para empresas
com 50 ou mais empregados;
Poderá ser pagO em 02 parcelas iguais
à metade deste valor cada uma, sendo a
primeira até 30/06/2022 e a segunda até
31/10/2022 ou, alternativamente, a critério das empresas, numa única parcela, até
30/08/2022. A título de contribuição negocial
da PLR desconto de 5%, para manutenção da
estrutura sindical.

SETOR RECICLAGEM PLASTICA

SETOR FARMACÊUTICO

O pagamento da PLR corresponderá ao valor
O pagamento da PLR corresponderá ao
de R$ 650,00 para os empregados que estejam valor de R$ 2.750,73 para empresas com
diretamente ligados à atividade produtiva das fases terciária (separação) e secundária (moagem), mais de 100 empregados e R$ 1.982,57
e R$ 710,00 para os empregados que estejam para empresas com até 100 empregados.
diretamente ligados à atividade produtiva da fase
primária (granulação);
Poderá ser pagO em 02 parcelas iguais à
metade deste valor cada uma, sendo a primeira
até 30/06/2022 e a segunda até 31/10/2022
ou, alternativamente, a critério das empresas,
numa única parcela, até 30/08/2022. A título de
contribuição negocial da PLR desconto de 5%, para
manutenção da estrutura sindical.

Poderá ser pago em 02 parcelas
iguais, sendo a primeira até 31 de julho de 2022, e a segunda até 06 meses
após ou, alternativamente, a critério da
empresa, numa única parcela, até 30 de
setembro de 2022.

Fique Sócio do Sindiquímicos, 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, atendi-

pontos de distribuição do Informequim
Clube de Campo – Mairiporã/SP: 94784-2652 (Nextel)
Não funciona de Segunda e Terça.

Drogaria Século XXI – Av. Santos Dumont, 1955 – Cumbica
Clínica Pedra Verde – Rua Leopoldo, 95 – Jd. Zaíra

Departamento de Comunicação e Imprensa/Troad: WhatsApp: 11 94754-0103

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

mento 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.
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

artigo

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

Nossa representatividade
Por Carlos Augusto dos Santos, Carlão

Precisamos de mais representatividade dos trabalhadores e trabalhadoras, não só no
Congresso Nacional em Brasília,
onde atuam os senadores e deputados federais, mas também
na Assembleia Legislativa, onde
atuam os deputados estaduais.
Somente assim teremos mais
força para fiscalizar as medidas
do governo estadual, exigir
obras que gerem empregos de
qualidade e garantam qualidade de vida para a maioria da
população e aprovar projetos
que beneficiem a classe trabalhadora no Estado de São Paulo.
O que podemos fazer? Estamos em um momento decisivo
e apoiar aqueles que levantam
a bandeira dos trabalhadores e
trabalhadoras é fundamental.

Tabela
Trabalhadores (as), essa é uma grande oportunidade de você
ter um plano de Saúde de qualidade e garantir bem-estar da sua
família. Essa conquista do SindiQuímicos marca o comprometimento
da nossa diretoria com a Categoria.

atenção
MUDANÇA DE ENDEREÇO UNIDADE SATI
Atendimentos realizados em nosso Centro Médico SATI
Av. Guarulhos, 239 Gopouva I Guarulhos/SP
Informações: 0800 770 0422

0 a 18 anos
19 a 23 anos
24 a 28 anos
29 a 33 anos
34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
Acima 59 anos

126,00
189,00
210,00
221,00
263,00
284,00
357,00
483,00
520,00
787,00

Agendamento de consultas pela Central de Marcação de consultas HBC Saúde: 0800 770 0422 / 11 2442-3344.

Exame de baixa e média complexidade não é necessário guia para a sua realização, com o pedido do médico, credencial do convênio e
documento com foto o paciente poderá se encaminhar diretamente ao Laboratório Deliberato na Rua Presidente Prudente, 267 - Centro
de Guarulhos próximo ao 1° Distrito Policial de Guarulhos. Para outras unidades do laboratório acesse o site www.deliberato.com.br

Há muitos anos estou nas
lutas sindicais e sociais e conti-

Fique sócio de
Carteirinha
Sócio da Categoria: R$ 36,10 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 30,00
O valor da mensalidade é descontado
mensalmente em folha de pagamento.

nuo conversando diariamente
com os trabalhadores e trabalhadoras nas portas de fábrica,
ouvindo, encaminhando e buscando resultados positivos para
as justas reivindicações.
E nestes encontros com a
categoria procuro expressar

mensagens e meu apoio pessoal
para levantar o ânimo de todos
os companheiros e companheiras, pois afinal de contas os últimos anos com crise, pandemia
e alto custo de vida não tem
sido fácil pra ninguém. Vamos
seguir juntos!

Sócio-voluntário: R$ 81,00 mensais
Taxa de Adesão voluntário: R$ 45,00
O 1º pagamento deverá ser efetuado no ato da
inscrição, os demais por meio de boleto bancário
ou diretamente na sede do Sindicato.
Qualquer trabalhador da categoria pode tornar-se sócio.
Quem não é trabalhador da categoria, também pode associar-se
ao Sindiquímicos, na categoria de sócios voluntários.

Topcon consórcio ajuda você
a realizar seu sonho
•
•
•
•

Comprar
Investir
Reformar
Carro

•
•
•
•

Construir
Moto
Planejar
Caminhão

Cashback de 10%

na primeira mensalidade,
exclusivo para associados
do SindiQuímicos Guarulhos

oferecemos as menores taxas do Brasil
11 98837-5413

(11) 2463-9061

benefícios@sindiquimicos.org.br

www.consorciotopcon.com.br
R. Sd. José de Andrade, 275 - Jardim Santa Francisca - Guarulhos - (11) 94020-4121
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SINDIQUÍMICOS

CONHEÇA NOSSOS BENEFÍCIOS
Serviços
Assessoria Jurídica
Seguro de Acidentes Pessoais
Convênios
Autoescola
Cabeleireiros

Clínicas Médicas
Fisioterapia
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 - Tel. 4419-3737
Av. Tabelião Passarela 2076 - Mairiporã/SP
Horário de atendimento: 7h às 23h - FDS/Feriados 8h às 22h
HIPERFARMAC FAZFARMA FRANCO DA ROCHA
DROGARIA PEROLA DO PARANA - Tel. 4443-8784

Av. Liberdade, 97 - Centro - Franco da Rocha
Horário de atendimento: 7h às 00h- Domingo à Domingo
HIPERFARMAC FAZFARMA PQ EDU CHAVES
DROGARIA DROGA 2000 LTDA - Tel. 2528-6190
Av. Edu Chaves, 809 - São Paulo/SP
Horário de atendimento: 7h às 23h- FDS/Feriados 8h às 22h

Colônia de Férias

Os protocolos de segurança devem ser seguidos durante sua estadia

Valores para duas diárias
Associado:
*Parente:
R$ 40,00 (diária)
R$ 80,00 (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$ 35,00 (diária)
R$ 70,00 (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).

as vips
Churrasqueir
mesa
zer, Pia e
com Frez
enas R$ 50,00.
Com diárias de ap
recepção da
A reserva é feita na
Colônia de Férias

*Amigos:
R$ 85,00 (diária) – outros

*Amigos:
R$ 80,00 (diária) – outros
*novos valores reajustados em 01/12/2021

**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$ 35,00, 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

