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Festa
de Fim
de Ano

Com muita alegria que depois de anos, iremos
realizar a nossa tradicional confraternização de Fim
de Ano, com a chegada do papai Noel, em nosso
Clube de Campo em Mairiporã/SP. A festa acontece
no dia 11 de dezembro das 9h às 16h. Teremos a participação especial das cantoras do Grupo Fat Family,
entre outras atrações musicais. O SindiQuímicos
disponibilizará transporte até o Clube de Campo. Os
ônibus saírão da Sede do SindiQuímicos, um às 8h
da manhã e o segundo às 9h, ambos passarão pelo
Supermercado Comercial Esperança no bairro São
João, para possíveis embarques. Contamos com a
presença de todos, e pedimos que sigam todas as
regras de saúde e estadia do Clube de Campo.
A entrada é gratuita para associados e seus dependentes legais. Convidados pagarão uma taxa
única de R$ 45,00.

Recesso - Férias Coletivas

A Sede e Subsedes – Franco da Rocha e Mairiporã, não terão
expediente entre os dias 19 de dezembro de 2022 a 09 de janeiro
de 2023. Retornaremos as atividades no dia 10 de janeiro de 2023.

462
anos

parabéns

Guarulhos
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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.

Eleições e os trabalhadores
Mais uma vez, iniciamos essa conversa com você trabalhadora e trabalhador - comemorando o resultado
das urnas. Resultado que mostrou que ela é soberana.
Ao falar sim ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), sinalizamos positivamente para a democracia. Falamos sim ao soberano direito de ir e vir e de podermos
seguir lutando pelos nossos direitos.
Ao contrário do que muitos falam, essencialmente,
os que não aceitam o resultado das eleições de 2022,
intervenção militar e a ditadura são contrários à democracia.
Nós do movimento sindical, já estivemos subjugados
por esse triste episódio de nossa história e podemos
lembrar a todos os senhores que não foi uma época
de glória. Nosso Sindicato mesmo, quando viveu a
opressão militar, vivenciava o medo, e os nossos antecessores viviam o horror em não saber o que seria o
amanhã junto aos seus familiares e amigos.
O contrário do ódio é o amor e como disse o presidente eleito em seu primeiro discurso após o resultado
das urnas, “a ninguém interessa viver num país dividido,
em permanente estado de guerra”. Somos uma só nação.
Nação aguerrida, de gente trabalhadora e valorosa.

N

osso compromisso sempre foi e continua
sendo o de lutar por importantes
conquistas econômicas, sociais e de
crescimento e valorização profissional a
todos da família química.

Entidades sindicais e movimentos sociais, sempre
deram a liberdade ao trabalhador e, sobretudo, ao
cidadão brasileiro o direito de participar ativamente
das decisões de nossas ações. Como todos sabem, as

assembleias de trabalhadores asseguram esse direito
e foi por meio dela que obtivemos excelentes resultados nas negociações de Acordos Coletivos Individuais
por empresa referentes a Campanha Salarial e Social
2021/2022 no Setor Plástico de Guarulhos.

L

embramos que nesses 60 anos de
SindiQuímicos, comemorados no último
5 de outubro, a nossa trajetória sempre foi
sinônimo de muita luta pela liberdade e pela
redemocratização do país, com incentivo à
criação de novos postos de trabalho.

Sempre exercemos um importante papel de intermediário no diálogo entre a classe trabalhadora e os
empregadores. Os avanços nos acordos e Convenções
Coletivas foram proporcionados justamente pela ação
e mobilização dos trabalhadores.
Presente nos movimentos sindicais de abrangência
nacional, o SindiQuímicos é uma entidade com importante representatividade o que nos dá aval para
importantes contribuições para assuntos de interesse
social, econômico de toda a sociedade. Não tem sido
fácil. Os últimos anos têm sido desafiadores. A campanha salarial de todas as categorias representadas pelos
químicos tem enfrentado enormes desafios, o que exigiu de nós, ainda mais diálogo, e em certos momentos,
enfrentamentos na Justiça para que os direitos fossem
respeitados. Mas tivemos bons resultados.
o longo desses últimos anos, temos
A
trabalhado em todas as frentes da
sociedade e dialogado com representantes
de todos os governos - claro, com algumas

ressalvas e contratempos, já sabido e
vivenciado por todos - para que as nossas
pautas trabalhistas, sociais e econômicas
sejam referendadas, e assim, seguiremos
fazendo.

Já discutimos aqui neste espaço, o quanto é importante ver o trabalhador de nossa categoria produzindo,
podendo desfrutar do fruto do seu trabalho em todos
os âmbitos de sua vida, fazendo a economia girar, tendo
acesso à educação, saúde e lazer.
Seguiremos lutando por avanços em todos os
âmbitos sociais e econômicos, mas, sobretudo, por
valorização profissional.
Claro que ainda tem muita coisa por vir, afinal,
temos que seguir no enfrentamento da retomada
econômica e social.
E que venha 2023 com novos desafios e novas
descobertas. De peito aberto e confiante, rendemos
graças ao futuro e seguimos firmes e esperançosos
para um ano de progresso e desenvolvimento social
e econômico.

C

om fé em Deus, união e
perseverança, vencemos uma
importante batalha. Que Deus
continue nos proporcionando saúde
e força para que continuemos em
2023 nossa luta. Colocando sempre
Deus em primeiro lugar em nossas
vidas, continuaremos prosperando
em nossos objetivos.

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-

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

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.

www.sindiquimicos.org.br
REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Troad Assessoria
Diretor Responsável: Antonio Silvan Oliveira - presidencia@sindiquimicos.org.br
Sede Sindiquímicos: R. Francisco de Paula Santana, 123 Macedo 2463-9090

As opiniões e informações contidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade dos seus autores. Permitida a reprodução desde que citada a fonte.
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campanha salarial

Setor Plástico

O Sindicato Patronal – SINDINPLASGUA, representado por seu
presidente, buscou o judiciário
com a informação inverídica de
que o Sindicato dos Trabalhadores – SindiQuímicos Guarulhos se
furtava a negociar a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT. Com isso,
foi instaurada uma ação de Dissídio
Coletivo no Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região/SP.
Com essa manobra, o SINDINPLASGUA recorreu ao judiciário
na tentativa de retirar todos os
avanços sociais e econômicos já
existentes na Convenção Coletiva
de Trabalho; conquistas obtidas
por décadas de trabalho realizado
pelo Sindicato dos Trabalhadores.
Não concordando com esse
encaminhamento, o SindiQuímicos
Guarulhos conseguiu provar que
quem se furtou à negociação foi o
Sindicato Patronal – SINDINPLASGUA, com a sua posição intransigente e desrespeitosa, aproveitando-se
da pandemia sanitária, causada
pelo coronavírus, para zerar conquistas sociais e econômicas, e
que há muitos anos fazem parte da
relação Capital X Trabalho do Setor
Plástico de Guarulhos.
Ao avaliar toda a situação, o

Tribunal Regional do Trabalho – TRT
restabeleceu a obrigatoriedade
do cumprimento da Convenção
Coletiva de Trabalho, com todas
as claúsulas sociais ali existentes e
acolhendo os pedidos apresentados. Fica clara, a demonstração do
SindiQuímicos Guarulhos de que
o processo negocial por empresa
aconteceu, evoluiu e protegeu o
trabalhador sem colocar em risco
as atividades industriais.
TRT decidiu pela
manutenção da CCT
E os autos do Processo nº
1004698-21.2021.5.02.0000 estabeleceram a manutenção da CCT
existente até outubro de 2020 e as
cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho que deverão ser observadas
e cumpridas imediatamente pela
empresa. As cláusulas econômicas
devem ser implementadas com a
devida atualização na remuneração.
OBS.: A sentença não substitui
os Acordos Coletivos de Trabalho
do segmento plástico firmados anteriormente, e nem os que vierem
a ser firmados posteriormente com
as demais empresas do segmento
plástico de Guarulhos.

Com assinatura antecipada, Convenção Coletiva dos
Químicos garante reajuste com 100% do INPC/IBGE
Assinatura antecipada, Convenção Coletiva dos Químicos garante reajuste com 100%
do INPC/IBGE
O setor Químico conquistou reajuste de
100% do INPC/IBGE, além da manutenção da
Convenção Coletiva de Trabalho. A variação

integral do INPC (novembro/21-outubro/22),
ficou em 6,46%. A Convenção Coletiva de
Trabalho foi assegurada no ano passado,
em acordo inédito, garantindo conquistas e
reajustes por dois anos (2021 e 2022). A data-base do setor Químico é 1º de novembro.

Setor químico
Reajuste Salarial de 6,46% (100% do INPC* em
todas as faixas salariais), mantendo o poder de
compra dos salários dos trabalhadores
Piso salarial
Até 49 empregados: R$ 1.977,36
Mais de 49 empregados: R$ 2.028,32
Salários nominais superiores: R$ 9.581,40
Valor fixo de: R$ 618,96
PLR:
Até 49 trabalhadores: R$ 1.149,77
Mais de 49 trabalhadores: R$ 1.277,52

(poderá ser paga em 02 parcelas iguais à metade deste valor cada uma, sendo a primeira até
30/06/2023 e a segunda até 31/10/2023 ou,
alternativamente, a critério das empresas, numa
única parcela, até 30/08/2023) - A título de contribuição negocial da PLR desconto de 5%, para
manutenção da estrutura sindical.
Manutenção de todas as
cláusulas da CCT:
Hora extra (semana) de 70%
Hora extra (domingo e feriados) 110%
Adicional noturno de 40%
Auxílio creche

Setor RECICLAGEM e Plásticos - (com exceção do Plástico Guarulhos)
Manutenção de todas as cláusulas da CCT
lAuxílio-Funeral
lHoras

Extraordinárias
lAdicional Noturno

lNegociação

Coletivas/ Turnos

lCartão-alimentação ou cesta básica
lEntre

outros

Como a empresa deve aplicar o reajuste do seu SALÁRIO
NORMATIVO DETERMINADO EM SENTENÇA PELO TRT
Data-base de 01/11/2020
Reajustado com 100% do INPC/IBGE de 01/11/2019 a 31/10/2020,
de 4,77%, mais 2% de aumento real, totalizando 6,87% de reajuste
aplicado no valor do salário normativo de 01/11/2020.

Data-base de 01/11/2021
Ao salário reajustado de 01/11/2020, aplica-se 100% do INPC/IBGE
de 01/11/2020 a 31/10/2021, de 11,08%, mais 2% de aumento real,
totalizando 13,30% de reajuste aplicado no valor do salário normativo
em 01/11/2022
Atenção: Os reajustes das datas-bases 01/11/2020 e 01/11/2021
devem incidir sobre o cálculo do INSS, FGTS, Férias, 13o Salário, Horas
Extraordinárias, Adicional Noturno, Insalubridade/Periculosidade, e
de mais adicionais.
Importante: Caso a empresa tenha aplicado algum reajuste antes
da decisão do TRT, a mesma deverá aplicar a diferença com base nos
percentuais acima mencionados.
Trabalhador(a), se a empresa onde você trabalha, não estiver cumprindo o que determinou o TRT ou, em caso de dúvidas, entre em contato
imediatamente com a Secretaria-Geral do SindiQuímicos atráves do
Linha Direta 97481-7636

Reajuste Salarial de 6,46% (100% do INPC* em
todas as faixas salariais), mantendo o poder de
compra dos salários dos trabalhadores
Piso salarial
Fase terciária (separação): R$ 1.518,33
Fase primária (granulação): R$ 1.624,48
As empresas recicladoras de plástico, cujos empregados NÃO estejam diretamente ligados à atividade produtiva das fases terciária, secundária
e primária, que aderirem a presente convenção,
adotará o seguinte salário normativo: R$ 1.635,13
Salários nominais superiores: R$ 9.581,40
Valor fixo de: R$ 618,96
PLR:
O pagamento da PLR corresponderá ao valor de
R$ 691,99, para os empregados que estejam di-

retamente ligados à atividade produtiva das fases
terciária (separação) e secundária (moagem),
e R$ 755,87, para os empregados que estejam
diretamente ligados à atividade produtiva da fase
primária (granulação).
(poderá ser paga em 02 parcelas iguais à metade deste valor cada uma, sendo a primeira
até 30/06/2023 e a segunda até 31/10/2023
ou, alternativamente, a critério das empresas,
numa única parcela, até 30/08/2023. A título de
contribuição negocial da PLR desconto de 5%, para
manutenção da estrutura sindical.
Manutenção de todas as
cláusulas da CCT:
Hora extra (semana) de 70%
Hora extra (domingo e feriados) 110%
Adicional noturno de 40%
Auxílio creche

Setor farmacêutico

Trabalhadores
do setor farmacêutico
“Com data-base em 1º de abril, somos uma das primeiras categorias a entrar em Campanha Salarial

em 2023. Temos que manter o avanço de direitos e conquistas em Convenção Coletiva de Trabalho,
valorizando a negociação coletiva. O poder de força da Bancada dos Trabalhadores está no apoio e
união de toda categoria.” Afirma Antonio Silvan Oliveira, Presidente do Sindicato dos Químicos de
Guarulhos e da CNTQ.
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Trabalhador precisa do amparo da Previdência Social
O INSS é o porto seguro no momento da
necessidade
Todo trabalhador precisa do amparo da Previdência
Social, seja na ativa ou quando obtém a aposentadoria.
É o porto seguro no momento da necessidade. Afinal
de contas ninguém consegue adivinhar quando poderá
sofrer grave acidente e depender do auxílio-doença
para ajudar a colocar o alimento dentro de casa, ou
mesmo ter de enfrentar uma invalidez permanente.
Mas a maligna reforma da Previdência, vendida
como salvação da pátria pelo governo golpista de
Michel Temer, após derrubar a presidente Dilma

Rousseff, serviu para empurrar centenas de milhares
de trabalhadores para fora do INSS. Um Congresso
Nacional, inimigo das conquistas previdenciárias, ajudou jogar pá de cal sobre os sonhos de se aposentar
dignamente.
Idade: Em vez de melhorar, essa reforma draconiana prejudicou ainda mais a vida do trabalhador. Num
sistema que pune quem adota a honestidade como
padrão ético, o então governo Michel Temer centrou
fogo em dificultar a chegada à aposentadoria. Um dos
absurdos é fazer com que os novos trabalhadores que

entram no mercado só conseguirem o benefício da
aposentadoria ao atingir 65 anos de idade.
Realidade: Infelizmente, a atual política trabalhista
considera velho quem atinge 40 anos de idade, quando
a velhice começa aos 65 anos. Por essa terrível ótica,
os novos trabalhadores ficarão na ativa dos 20 aos 40
anos. Mas como alguém conseguirá permanecer na
informalidade durante 25 anos, até chegar aos 65 anos,
para obter o benefício por idade. Essa pergunta precisa
ser respondida urgentemente pelo novo governo que
assume o poder em 1º de janeiro de 2023.

Governo Lula vai depender do novo Congresso Nacional?
Não é novidade que o perfil do novo Congresso
Nacional terá matiz centro-direita, tanto na Câmara
dos Deputados quanto no Senado. Oposto do primeiro
mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
quanto teve a oportunidade de colocar em votação
qualquer projeto e receber o sinal verde da aprovação.
Tinha grande domínio nas duas Casas.
Neste terceiro mandato, Lula vai viver situação diferente por ver dentro do Congresso Nacional grande
número de parlamentares que não abraça os ideais
petistas. Pelo contrário, irá procurar vender caro apoio

aos projetos do Executivo, mesmo o que sejam de
grande apelo popular. São políticos que desprezam
conquistas para beneficiar o trabalhador.
Campanha: A forte polarização do período eleitoral levou para o Congresso Nacional, deputados e
senadores eleitos, com a visão de que agora existem
dois países dentro do Brasil. Nesta ótica qualquer
projeto de lei que tenha, mesmo fraca, qualquer
coloração de cunho socialista, enfrentará forte oposição. Exemplo poderá ocorrer no Agronegócio, que

infantilmente a campanha petista ignorou.
Erro fatal, pois nenhum presidente pode ignorar
bancada com 300 parlamentares, que serão essenciais na aprovação de qualquer projeto de lei. Outra
caixa de marimbondo é o grupo de parlamentares
religiosos que se agrupa embaixo do guarda chuva
do catolicismo e cristianismo. O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva vai precisar de muito jogo de
cintura, principalmente para não se tornar refém
do balcão de negócios administrado pelos políticos
do Centrão.

Dilema: pagar conta ou alimentar a família?
O pesadelo das dívidas continua atormentando o
sono de mais de 60 milhões de brasileiros, que estão
com o pagamento de contas em atraso. Há 12 anos
que o País não tinha tantas pessoas com esse terrível
problema. Para piorar, a falta de dinheiro obriga grande
parte desta população a renegociar dívidas de serviços
básicos (água e luz).
A situação é tão grave que débitos de R$ 700 chegaram a ser parcelados em 24 vezes, jogando a dívida,
por causa dos juros, para aproximadamente R$ 2 mil.

Na avaliação de instituições do comércio, no primeiro
semestre de 2022, quase 30% das famílias tinham
contas ou dívidas atrasadas, outro triste recorde desde
janeiro de 2010, quando começou o levantamento.
Contas: Outra bomba relógio é o percentual de
brasileiros com dívidas a vencer, seja no cartão, no
cheque especial ou a prestação da casa, que atingiu,
neste ano de 2022, 78% pelos cálculos das entidades de
defesa do consumidor. Do outro lado, a alta dos preços

em diversos itens de consumo, prejudica o brasileiro
que enfrenta dificuldade para pagar as contas.
O drama de milhões de brasileiros, neste final de
governo, é ter de escolher entre pagar as dívidas,
principalmente as em atraso, ou garantir a comida
sobre a mesa, com itens básicos, escolhidos rigorosamente nas prateleiras dos supermercados ou nas
bancas das feiras livres, onde os preços não param
de subir, diluindo velozmente o poder de compra
do trabalhador.

Quarentena durante a pandemia seria viável hoje?
No auge da pandemia, em 2020, para não afundar
de vez a economia e mergulhar o Brasil no caos da
miséria, os bancos ofereciam quarentena no pagamento dos empréstimos obtidos para tentar manter
os negócios em atividade.
Milhões de micro e pequenos empresários re-

correram a linhas de crédito para tentar continuar
sobrevivendo num triste cenário, onde o número de
falência aumentava acompanhando a grande quantidade de milhões de brasileiros que perdiam a vida
atacados pela Covid-19.
Neste cenário de ressuscitar a economia, cabe ao

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

novo governo, que toma posse em janeiro de 2023,
fazer essa proposta aos banqueiros para que milhões
de brasileiros possam resgatar a dignidade de continuar
apostando no negócio que escolheu, gerando postos
de trabalho, e reduzindo as desigualdades sociais e
econômicas.
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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O Brasil pagou R$ 1,96 trilhão
ao sistema financeiro em 2021

Banqueiros continuarão nadando no mar de dinheiro?
O Orçamento da União para 2022 foi
de R$ 4,73 trilhões. Deste oceano de
dinheiro, por causa do seu gigantesco
tamanho, R$ 1,88 trilhão teve como
direção os cofres dos banqueiros sob
argumento de refinanciamento da dívida
pública federal. Nos últimos três anos,
os gastos financeiros com a dívida pública dobraram, enquanto investimentos
sociais perderam dinheiro a cada Orçamento da União.
Em 2021, o Brasil pagou R$ 1,96 trilhão aos banqueiros, relativo a juros e
amortização da dívida. Aumento de 42%
ao valor gasto em 2020, que já tinha sido
33% superior a 2019. Ou seja, 50,78% do
Orçamento de R$ 3,861 trilhões! Para a
Previdência Social, foram gastos apenas
19,58%, num claro desrespeito ao bem-estar do trabalhador.
Igual dívida de cheque especial e cartão de crédito, mesmo enchendo cada
vez os cofres dos banqueiros de dinheiro,
em vez de reduzir o débito, em 2021 a
dívida pública federal aumentou R$ 708
bilhões, crescendo de R$ 6,9 trilhões
para R$ 7,6 trilhões.
PIB: Só em títulos públicos, o Brasil tem
aproximadamente R$ 7 trilhões, quantia
equivalente a 80% do PIB (Produto Interno
Bruto). Caso tivesse sensatez, o governo
poderia direcionar essa gigantesca fortuna para atividade produtiva geradora de
riqueza, emprego e renda.
É a velha conversa fiada que se repete
a cada governo que chega ao poder no
Brasil: nenhum até agora teve coragem
suficiente de bater de frente contra os
agiotas do sistema financeiro nacional,
que consomem, na maioria das vezes
mais de 40% do dinheiro do orçamento
da União.
A maldade do governo Bolsonaro,
que nunca se interessou em defender
a população carente, ficou bem clara
no veto de R$ 3, 184 bilhões em gastos,
incluindo corte com pesquisa, educação,
ações para povos indígenas e cortes no
ministério do Trabalho.

União

No claro sinal de descaso com o bem-estar da população, os serviços públicos
de Saúde receberam a “mixaria” de R$
139,9 bilhões e manutenção e desen-

volvimento do Ensino, a bagatela de R$
62,8 bilhões. Ainda está em negociação
no Congresso Nacional, de quanto será o
Orçamento da União de 2023.
Desta imensa quantia de dinheiro,
quanto o novo governo do presidente Luiz

Inácio Lula da Silva vai destinar para Educação, Saúde, Previdência Social, Segurança
Pública, Infraestrutura, Trabalho, Meio
Ambiente? Ou será que a velha história
de encher os cofres dos banqueiros vai
continuar nesta nova administração?
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Janeiro

Dia Nacional do Aposentado – SindiQuímicos pede comprometimento do Governo – 24 de janeiro.

Maio

Fevereiro

10º Congresso da FEQUIMFAR - Evento em formato híbrido (Online
e na Colônia de Férias dos Químicos, na Praia Grande/SP) – 25 de maio.
19º Festival de Futsal do SindiQuímicos – 27 e 28 de maio
Departamento da Mulher do SindiQuímicos promove o evento
Químicos aprovam Pré-pauta de reivindicações do setor indusMulher faz a diferença – 28 de maio.
trial farmacêutico – 10 de fevereiro.

Março

Junho

Assembleia Itinerante na porta das empresas - Campanha Salarial do Setor Farmacêutico – De 07 a 09 de março.
Assembleia Geral Extraordinária - Campanha Salarial do Setor
Farmacêutico - Sede e Subsede – 10 de março.
27 anos do Projeto Verão sem AIDS - Valorizando a Vida - Evento
online – 30 de março.

Abril
SindiQuímicos em Ato Abaixo a Carestia – 14 de junho.
Dia Nacional do Químico – 18 de junho.
Químicos discutem ações sindicais – 28 de junho.

Julho

Dia Estadual do Trabalhador da Indústria Química – 21 de julho.
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 27 de julho.
SindiQuímicos participa da CONCLAT – 7 de abril.
Agosto
Assinada CCT do Setor Farmacêutico em São Paulo – 11 de abril
Dia Nacional de Luto e de Luta em Defesa da Vida – 16 anos da
SindiQuímicos parabeniza Fequimfar pelos seus 64 anos de Lei Maria da Penha – 8 de agosto.
atividade – 24 de abril.
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Dia de Luta em Defesa da Democracia – 11 de agosto
SindiQuímicos parabeniza Diesat pelos seus 42 anos de atividade – 14 de agosto.

Setembro

SindiQuímicos parabeniza CNTQ por seus 16 anos de atividade
– 14 de setembro.
Dia de Luta das Pessoas com Deficiência – 21 de setembro.
Dia Internacional contra a Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres e Crianças – 23 de setembro.
Assembleia Itinerante na porta das empresas - Campanha Salarial e Social 2021/2022 do Setor Plástico de Guarulhos – De
04 a 21 de outubro.
Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região – SindiQuímicos
completa 60 anos – 5 de outubro.
34 anos da Constituição Federal de 1988 – 5 de outubro.
SindiQuímicos na Caminhada de Lula e Alckmin no Calçadão da
Dom Pedro II, Eleições 2022 – 7 de outubro.
Dia Nacional de luta contra a violência à mulher – 10 de outubro.
Assembleia Geral Extraordinária - Campanha Salarial e Social
2021/2022 do Setor Plástico de Guarulhos - Sede – 22 de outubro.
Químicos em defesa dos Aposentados e Pensionistas – 28 de
outubro.
20º Festival de Futsal – 23 e 24 de setembro.
2º turno das Eleições 2022 – 30 de outubro.
TRT decidiu pela manutenção da CCT 2021/2022 dos trabalhadores do Setor Plástico.

Novembro

Outubro

Novembro Azul: SindiQuímicos apoia a Luta contra o câncer de
Outubro Rosa: SindiQuímicos apoia a Luta contra o câncer de próstata – 1º de novembro.
Conselho Político da FEQUIMFAR avalia vitória do presidente
mama – 1º de outubro.
Dia Mundial do Idoso. O SindiQuímicos reafirma o compromisso Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin e desafios dos trabalhaem defesa e na promoção da melhoria na qualidade de vida – 1º dores – 1º de novembro.
Assinada CCT do Setor Químico em São Paulo.
de outubro.
Dia da Consciência Negra – 20 de novembro
1º turno das Eleições 2022 – 2 de outubro.

Atividades desenvolvidas pelo Departamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (DESSMA) em 2022
Preocupado com a saúde e segurança de todos os trabalhadores da categoria
o Departamento de Saúde e Segurança e Meio Ambiente do SindiQuímicos, notificou todas as empresas do setor para o cumprimento das NRs. Tivemos retorno
de muitas empresas e estamos cobrando as empresas que não responderam.
Confira as notificações descriminadas:
UTILIDADE PÚBLICA

Acidentes de Trânsito: 194
Ambulância / Pronto-Socorro: 192
Bombeiros: 193
Defesa Civil: 199
Polícia Militar: 190

Polícia Civil: 147
SABESP: (11) 0800-0119911 - 0800-0550195
Elektro: 0800 701 01 02 (11) 0800-7210123
Central de Atendimento à Mulher: 180
Conselho Tutelar da Criança e Adolescente I

•
•
•
•
•

NR – 5 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis.
NR – 35 – Segurança e Saúde no Trabalho em Altura
Cobrando a realização da SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Cobrando o cumprimento da Lei de Cotas

(Reg. Centro) (11) 2441-2438
Conselho Tutelar da Criança e Adolescente II (Reg. Cumbica) (11) 2446-3760

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

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
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SindiQuímicos Guarulhos lamenta
a Guerra entre Rússia e Ucrânia

Informequim, representado por Antonio Silvan Oliveira, presidente do SindiQuímicos e CNTQ, lamentava
a invasão da Ucrânia pela Rússia. “Se não bastasse a
crise Sanitária causada pelo Coronavirus, que vem aterrorizando o mundo nos dois últimos anos, temos esse
cenário de Guerra entre Rússia e Ucrânia, que coloca o
mundo inteiro em alerta máximo. O SindiQuímicos Guarulhos lamenta que o Governo da Rússia tenha optado
pela violência. É importante salientar que vivemos em
mundo globalizado, e que a decisão do governo Russo,
causa impacto em diversos países. Esperamos que essa
situação não perdure”.

Brasil entra na estagflação

O Informequim publicava “papo sério”destacando
a estagflação. Crescimento nanico - Cálculos do FMI
(Fundo Monetário Internacional) feitos no início deste
ano apontam que o Brasil vai crescer 0,5% em 2022.
Ou seja, quase nada. Mas qual a causa deste desastre
econômico? Como na época da hiperinflação, o País se
encontra estagnado, igual boxeador no canto do ringue
sofrendo vários golpes sem esboçar qualquer reação. O
país vive a terrível mistura de estagnação com inflação
impedindo que a economia alcance bons resultados.
Igual carro potente atolado na lama, que a cada acelerada consome mais combustível sem sair do lugar.
O desemprego atinge 12 milhões, número equivalente à população da cidade de São Paulo. A falta de
trabalho reduz a quantidade de dinheiro na economia.

Governo Bolsonaro continua
ajudando os banqueiros

Em abril de 2022 matéria do Informequim destacava
que o bilionário mercado financeiro prossegue ganhando muito dinheiro, sem dar nada em troca à população
O ministro da Economia, Paulo Guedes, continua
sendo bom moço para os banqueiros. Deixa de lado
as indústrias, responsáveis por centenas de milhares

de postos de trabalho. Trata este importante setor
produtivo igual filho bastardo.
Já o bilionário mercado financeiro prossegue ganhando muito dinheiro, sem dar nada em troca à população, apenas taxas de serviço, cada vez mais caras,
aos clientes.
Enquanto diversos empregadores, dos mais variados
setores, reivindicavam queda das taxas de juros, Paulo
Guedes sorri com a Selic atingindo 11,75% ao ano.

Inflação devora o salário do
trabalhador de todo o lado

Matéria do Informequim revelava que 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 mais comprar. Só quando
recebe o dinheiro do 13° no final do ano, mesclado
com as férias.

Uso de máscara deixa de
ser obrigatório em todos
os estados brasileiros

Depois de cinco meses desde a primeira liberação
do uso de máscara em locais abertos, ainda em novembro de 2021 pelos estados do Maranhão, Santa

oferecemos as
menores taxas
do Brasil

Catarina e Mato Grosso do Sul, a Paraíba tornou-se em abril de 2022 o último estado brasileiro a
facultar o uso do equipamento. Por lá, a utilização
da proteção facial em locais fechados será liberada
apenas nos municípios onde mais de 70% da população estiver imunizada com duas doses da vacina
contra a Covid-19.

Lula é eleito presidente da
República pela terceira vez

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito no dia 30 de outubro presidente do Brasil com 60.341.333 votos — o
equivalente a 50,90% dos válidos. No dia 1º de janeiro
de 2023, ele assume o terceiro mandato não consecutivo à frente do Palácio do Planalto e se torna o político
mais vezes levado ao comando do Poder Executivo pelo
voto direto na história da República.
O atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, obteve 58.203.620 votos — 49,10 % dos válidos.
No primeiro turno, ocorrido em 2 de outubro, Lula havia obtido 48,4% dos votos, contra 43,2% de Bolsonaro.

Covid tem nova variante

Após o registro de dois casos de Covid-19 relacionados à subvariante BQ.1, da linhagem Ômicron do
coronavírus, a cidade de São Paulo confirma o primeiro
óbito pela nova cepa.
A paciente, uma mulher de 72 anos, estava internada no Hospital São Paulo, entre os dias 10 e 17 de
outubro, quando morreu. De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, a paciente apresentava diversas
comorbidades.
O outro caso da subvariante da Ômicron detectado em São Paulo é de um homem de 61 anos. Ele
começou a apresentar sintomas no dia 7 de outubro,
permaneceu em isolamento e não teve complicações
pela infecção, de acordo com a secretaria.
Os testes de sequenciamento genético que permitiram a identificação da nova cepa foram realizados
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de acordo com
a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Cashback
de
10%
na primeira mensalidade,
exclusivo para associados do
SindiQuímicos Guarulhos

www.consorciotopcon.com.br
Topcon consórcio ajuda você a realizar seu sonho
• Comprar
• Investir
• Reformar

• Carro
• Construir
• Moto

• Planejar
• Caminhão

R. Sd. José de Andrade, 275 - Jardim Santa Francisca - Guarulhos - (11) 94020-4121
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Lula: a trajetória
de um vencedor
Pela terceira vez, Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) será presidente da República (Getúlio
Vargas ocupou este cargo duas
vezes por meio do voto. De
1930/1945 e 1950/1954. Quando ocupou a presidência em
1930 foi através de um golpe de
estado). Lula obteve 60.309.929
votos, totalizando 50,9% dos
votos válidos.
Eleito em 2002 e reeleito
2006, ficou no comando do governo brasileiro até 2010, após
colocar em seu lugar a então
ministra Chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff. Pode-se dizer
que a trajetória de Lula é a de
alguém que venceu diversas
dificuldades. Aos sete anos de
idade saiu da então cidade de
Caetés, em 1952, que na época
era parte da cidade de Garanhuns, em Pernambuco.
De família pobre, Dona Lindu,
sua mãe e o restante da família
foram morar nos fundos de um
bar no bairro do Ipiranga, Zona
Sul de São Paulo. Aos 22 anos,
em 1962, formou-se torneiro
mecânico num curso do Senai
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Quatro anos
depois entrou nas Indústrias

Villares, em São Bernardo do
Campo, ABC Paulista. Curiosidade: o patrão de Lula, Luiz
Dumont Villares, era sobrinho
do inventor do avião, Alberto
Santos Dumont, e responsável
por fabricar os elevadores Atlas.

Ditadura: Em 1975, incentivado pela esposa Marisa
Letícia (1950/2017), que Lula
carinhosamente a chamava de
“Galega”, passou a militar no
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC e tempos depois chegou
à presidência. Dali, lançou as
greves de operários, que iriam
sacudir a ditadura militar (19641985). Junto com demais sindicalistas, intelectuais e militantes
da esquerda católica, participou
da fundação do PT (Partido
dos Trabalhadores) em 1980,
cujo logotipo da estrela do
partido foi criação do jornalista
de imprensa sindical Júlio de
Grammont.
Em 1982 disputou o governo
de SP, ficando em quarto lugar.
Quatro anos depois elegeu-se
deputado federal, com votação
recorde, para participar da Assembleia Nacional Constituinte
em 1988. No ano seguinte

candidatou-se, pela primeira
vez, a presidente da República,
mas perdeu no segundo turno
para Fernando Collor de Mello.
Em 1994 enfrenta o ex-ministro
FHC, durante o governo Itamar
Franco, vice- de Fernando Collor
de Mello, que assumiu o cargo
após o impeachment de Collor.
Lula Em 1998 disputa pela terceira vez o comando do Brasil,
mas perde para o presidente
FHC, em segundo mandato.
Em 2002, Lula escolhe o empresário do ramo têxtil, José
Alencar, aproveitando o fracasso
do governo Fernando Henrique
Cardoso. Com o slogan “a esperança contra o medo” e com
forte apelo ao social, elegeu-se.
Para acalmar o mercado financeiro, escolheu o banqueiro
internacional Henrique Meirelles
para presidir o Banco Central.
Em 2006 ganha outra eleição e
permanece no poder até 2010,
quando passa a faixa para sua
ex-ministra chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, reeleita em
2014, mas sacada do poder
por um impeachment, quando
foi sacaneada pelo seu vice,
Michel Temer (na época do
PMDB).

Programa de governo propõe fim da paridade
internacional de preços da Petrobras
De volta ao comando do País, a partir de 1º de janeiro de 2023, o futuro presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) defende revogação da lei do teto de gastos
e discussão sobre a legislação trabalhista, revogando
marcos regressivos da atual legislação aprovada na
gestão Michel Temer, vice de Dilma Rousseff. Retomada
de investimentos governamentais em infraestrutura
e reindustrialização nacional, reforma tributária com
simplificação de tributos e modelo progressivo. Propõe
o fim da política da Paridade Internacional de preços
da Petrobras (PPI).
No Meio Ambiente, o novo governo Lula acena com

a sustentabilidade social, ambiental, econômica e com
o enfrentamento das mudanças climáticas. Sugere a
mudança no padrão de consumo de energia, construção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis,
avanço da transição ecológica e energética. Proteção
da Amazônia e combate a crimes ambientais.
Assistência: Aposta na geração de emprego e renda
para os mais pobres, em programas como renovação
e ampliação do Bolsa Família, também cita a volta de
amplo programa de acesso à moradia. O futuro governo
Lula pretende colocar em prática nova política sobre

as drogas no Brasil, focada na redução de riscos, prevenção, tratamento e assistência ao usuário. Aposta na
desarticulação das organizações criminosas ao fortalecer investigação e inteligência da Polícia. Propõe criar
o Sistema Único de Segurança Pública, modernizando
o sistema de segurança pública.
No campo da Saúde, o plano petista prevê fortalecimento do SUS “público” e “universal”, aprimorando
a gestão e valorização e formação de profissionais de
saúde, além de retomar a política como o Mais Médicos
e o Farmácia Popular, como a reconstrução e fomento
ao Complexo Econômico Industrial da Saúde.
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De 2003 a 2010, Brasil teve intenso crescimento
A marca do governo Lula de 2003 a 2010 foi
a de intenso crescimento econômico do Brasil.
Investiu muito na indústria nacional, principalmente nas áreas ligadas à extração de petróleo,
com a construção de plataformas em estaleiros
brasileiros. Em 2008, o País quitou de forma
antecipada uma dívida de US$ 15 bilhões (pelo
câmbio atual equivalente a R$ 75 bilhões) com
o FMI (Fundo Monetário Internacional).

Ou seja, a economia brasileira estava tão
bem que não dependia mais de empréstimos
externos para continuar crescendo. Essa ação
proporcionou economia de US$ 900 bilhões
(atualmente R$ 45 bilhões) por ano. Por causa
do forte combate à pobreza, numa reunião do
G20 (reúne as economias mais fortes do mundo), em 2009 o então presidente americano
Barack Obama chamou Lula, numa reunião, de

“o cara”. O país teve boom das commodities,
avanço de políticas de crédito, aumento do
consumo.
Instituiu valorização do salário mínimo, o
ProUni (concessão de bolsas universitárias a
jovens carentes), privatizou estradas federais,
lançou o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), criou o programa habitacional Minha
Casa, Minha Vida.

Erros cometidos pela gestão Bolsonaro
A gestão do atual presidente Jair Bolsonaro (PL)
cometeu diversos erros nos seus quatro anos de governo. O principal deles foi o fracasso na proteção à
vida da população durante a pandemia de covid-19
em 2020, quando o Brasil começou a bater recorde
em número oficiais de vítimas do coronavírus num
período de 24 horas.
Das promessas econômicas, o atual presidente

apenas piorou a reforma da Previdência. Não saiu
do papel as reformas estruturantes. Em 2021, a
inflação disparou. O preço do combustível começou a subir muito, com o custo médio do litro da
gasolina chegando a R$ 6,076 e o etanol batendo
na casa dos R$ 4,99. O PIB (Produto Interno Bruto)
caiu 3,3% em 2020.
A fila de desempregados chegou a atingir 14, 4 mi-

lhões. Um dos delírios foi aprovar a venda da Embraer
para a norte-americana Boeing. Felizmente o negócio
acabou desfeito, e a empresa brasileira continuou
a bater recorde na produção de aeronaves. O meio
ambiente virou saco de pancada na atual gestão do
governo, com madeireiros, grileiros de terras e garimpeiros provocando forte estrago na região amazônica,
com poluição de rios e derrubada de árvores.

Espaço projetado para momentos de confraternização
Disponibilizamos locação de
cadeiras e mesas com toalhas

Salão 1 e 2
com Churrasqueira
Microondas
Frezzer e Fogão

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

2463-9072 | 2463-9073

Na locação do Salão 1, a quadra, somente aos domingos, também pode ser locada
Os protocolos de segurança devem ser seguidos durante sua estadia
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IR: Guerra para isentar
salários até R$ 5 mil
Estimativa de isenção do IRPF na base do Sindiquímicos
Tabela do IRPF

Faixa Salarial

Isentos

Hoje: Trabalhadores que ganham até

R$ 1.903,98

21,8%

Se alterado: Trabalhadores que ganham até

R$ 5.000,00

72,3%

Fonte: RAIS - Elaboração: DIEESE

A estimativa demonstra que se a tabela do IRPF não for alterada, os trabalhadores
que ganham até R$ 1.903,98, (que hoje estão isentos), serão atingidos pelo Leão.

Compromisso de campanha:
O presidente eleito, Luiz Inácio
Lula da Silva, assumiu durante
campanha, isentar da cobrança de IR os salários até R$ 5
mil. Essa proposta deveria ter
entrado em pauta já esse ano,
assim como a PEC do teto. Os
trabalhadores foram às urnas,
e creditaram seus votos no Lula
na esperança que as promessas
de campanha que irão tirar a
população trabalhadora do endividamento sejam prioridade
imediata do Governo Lula.

Na ótica do Fisco, seria loucura abrir mão de R$ 150 bilhões.
A regra é manter o quadro atual, onde apenas salários até R$
1.903,98 ficam de fora da fúria
de arrecadação da Receita.
O absurdo é tão grande, que
atualmente os salários a partir
de R$ 4.664,68 pagam 27,50%
de IR, num claro desrespeito
ao bom senso, como se trabalhadores com essa renda
salarial fossem considerados
“milionários”. O triste desta
ntonio Silvan Oliveira,
história é ver tanto desconpresidente do
to aplicado em cima do suor
SindiQuímicos Guarulhos
de quem produz as riquezas
e da CNTQ, avalia que
desta Nação, sem nenhuma
a isenção para quem
contrapartida no formato de
ganha até R$ 5.000 é
benefício à população.
imprescindível. “Estamos
falando de assalariados
Desde 2015, a tabela não
que estão endividados.
sofre atualização, visto que a
A ampliação da faixa de
cada ano que a tabela passa
isenção, já nesse ano,
para quem ganha até R$ sem ser atualizada, cresce o
5.000, ajudará a cumprir número de assalariados que
precisam pagar IR, deixando
outro compromisso
de fora apenas quem recebe
de campanha do
até R$ 1.903,98 mensais. Caso
presidente eleito, que é
a tabela não seja corrigida nesdar condições para que
te ano, os trabalhadores que
os trabalhadores (as)
recebem 1,5 salários mínimos
possam organizar sua
vida financeira, quitando (R$ 1.947, com base na correção prevista na LDO (Lei de
dividas e limpando o
Diretrizes Orçamentárias – Lei
nome. Isso fará com
14.436/1922) já deverá pagar
que os trabalhadores
voltem a consumir e por Imposto de Renda em 2023.

A

Elaboração: DIEESE

consequência fazer a
economia girar.”
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Intervenção Militar
Durante os governos militares, líderes sindicais de todo o país foram
parar na cadeia, na clandestinidade
e no exílio. Em 1964, toda a diretoria foi cassada e o Sindicato ficou
sob intervenção. Mas os químicos
nunca desistiram de lutar pela redemocratização do País. Só depois
de 1978 é que os sindicatos voltam
a respirar. Com o Regime, um interventor (Joel Scatolin, funcionário da Norton) passou a presidir o
Sindicato. Esta época foi de muita
dificuldade, poucas ações e preocupações para quem permaneceu no
Sindicato. Em 1966 foi comprado o
terreno da atual sede. A construção
foi iniciada em meados de 1980 e a
inauguração aconteceu em 1982.

Sociedade civil

A participação do SindiQuímicos,
como entidade representativa de
trabalhadores, em atos promovidos pelas entidades da sociedade
civil é de grande destaque. Importantes e imprescindíveis têm sido
as participações do SindiQuímicos
empunhando a bandeira da pauta
trabalhista.

SindiQuímicos

60 anos
No dia 5 de outubro celebramos 60 anos de
história do Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região – SindiQuímicos. A trajetória,
marcada por grandes conquistas em benefício do desenvolvimento econômico do setor
e competitividade das empresas, começou na
década de 60, em plena Ditadura Militar, quando lutou pela liberdade e pela redemocratização do país, numa época em que a atividade
sindical estava dando os seus primeiros passos
com a sua representatividade junto à sociedade e aos trabalhadores do setor químico.
A história da entidade é marcada por conquistas em que o SindiQuímicos esteve à fren-

te de iniciativas pioneiras, que servem de referência para outras categorias.
Ao longo desse período, o SindiQuímicos
vem sendo referendado pelas novas conquistas e por garantir a manutenção de direitos da
classe trabalhadora. Com mais de 30 mil trabalhadores na base de atuação nas indústrias
químicas, farmacêuticas, abrasivos, material
plástico, tintas e vernizes, fibras, reciclagem
plástica, setor de transformação, o SindiQuímicos atua nas regiões de Guarulhos, Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista
e Igaratá.

Iniciativas Pioneiras
Ao longo dos anos, a atuação do Sindicato possibilitou importantes conquistas
e direitos, que vão sendo melhorados a
cada ano, como a licença-maternidade
de 180 dias (setor farmacêutico); junto
à criação de um programa de emprego e inclusão de pessoas
portadoras de defici-

ência; pelo acesso gratuito a medicamentos e pela redução da jornada de
trabalho para 40h semanais (setor farmacêutico); Convenções Coletivas de
Trabalho sobre prevenção de acidentes
em Máquinas Injetoras e Sopradoras.
Pautado, exclusivamente no interesse dos trabalhadores do setor Plástico
de Guarulhos, a entidade sindical tem
obtido excelentes resultados nas negociações através de Acordos Coletivos
Individuais por empresa.
Importante salientar que o Sindicato
exerce como ninguém o papel de intermediário no diálogo entre a classe trabalhadora e os empregadores. Os avanços nos acordos e Convenções Coletivas
foram proporcionados justamente pela
ação e mobilização dos trabalhadores.

novembro/dezembro de 2022
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Representatividade
no Movimento
Sindical
Presente nos movimentos sindicais
de abrangência nacional, o SindiQuímicos é uma entidade com importante representatividade para a categoria
dentro de entidades nacionais como
Força Sindical Nacional, Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico – CNTQ e Secretaria Nacional
dos Químicos.
O SindiQuímicos também tem participação na IndustriALL Global Union.
Atuante, a entidade possui grande representatividade em entidades estaduais e municipais na luta e defesa do
direito do trabalhador, como Força Sindical Nacional e de São Paulo, Conselho
Nacional de Previdência Social – CNPS,
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
do Estado de São Paulo – FEQUIMFAR
e Força Sindical Regional Guarulhos.
Toda esta atuação consolidou o setor
químico e farmacêutico no Brasil, além
de propiciar uma importante contribuição para assuntos de interesse social,
econômico de toda a sociedade, em
que está inserido.

Conquistas
O SindiQuímicos foi a primeira entidade
a conquistar a estabilidade da trabalhadora gestante, num julgamento do dissídio
no TST, em 1972, o que anos mais tarde se
transformou em Lei, beneficiando as trabalhadoras de outras categorias, cláusula
que vem sendo ampliada, a exemplo da
Convenção Coletiva de Trabalho das categorias que recomenda o auxílio por filho
excepcional (extensão de benefícios), auxílio-creche, além do reconhecimento da
união estável de pessoas do mesmo sexo;
garantias salariais nas rescisões contratuais, entre outros.

A entidade sindical atuou na campanha
pelas Diretas Já e em 1993, no movimento SOS Federação iniciou uma nova estrutura política e de serviço da Federação

dos Químicos do Estado de São Paulo FEQUIMFAR.
O Sindicato destaca a conquista do Pacto
Tripartite para Inserção das Pessoas com
Deficiência no Mercado de Trabalho para
o setor Farmacêutico em todo o Estado de
São Paulo e a criação do departamento de
Inclusão Social em 2007.

N

as Convenções Coletivas
foram conquistadas
cláusulas como reajustes
salariais, horas extraordinárias,
adicional noturno, ampliação
e cumprimento de cláusulas
sociais e acordo de Participação
de Lucros ou Resultados –
PLR. Essas conquistas têm
possibilitado a melhoria
da qualidade de vida do
trabalhador e de seus
familiares, bem como seu poder
de compra a participação ativa
no mercado interno.
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Clube de Campo

O Clube de Campo da Categoria fica situado em meio à Serra da Cantareira, em plena
Mata Atlântica, no município de Mairiporã, os
sócios e dependentes podem usufruir de lazer, passeios e descanso. É diversão garantida
para toda família!
Visitante no Clube de Campo (acompanhante de associado não dependente) R$ 45,00
Churrasqueiras VIP no Clube de Campo R$ 65,00
valores válidos a partir de 01 de dezembro de 2022

Em breve!!!

Salão de festa, Salas
para eventos e novas
Churrasqueiras Vips

Programação
Clube de Campo
Dezembro/2022

Aberto: 22 e 23 / 28 a 30
Fechado: 24 a 27 e 31
Janeiro/2023

Fechado: 01 a 04

Atendimento volta a
normalidade a partir do dia 05

• Parque Aquático
• TirolesA
• Berçário
• Lago
• Amplo Estacionamento

• Churrasqueiras cobertas
• Churrasqueiras Vip
• Quadra Poliesportiva
• Quadra Society de Areia

Estr. do Saboó, S/N,
Bairro Marmelo –
Mairiporã/SP
Referência: Atrás da Pedreira Paupedra

11 94784-2652

novembro/dezembro de 2022
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Como ser Sócio

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

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

Educação: Colégios e Universidades
Farmácias
Papelaria
Parques temáticos e boliche
Planos de saúde

Fique sócio de
Carteirinha

Novos Convênios: Hiperfarmac /Mairiporã/Franco da Rocha/ Edu Chaves

Sócio da Categoria: R$ 38,40 mensais
Taxa de Adesão Categoria: R$ 32,00
O valor da mensalidade é descontado
mensalmente em folha de pagamento.
Sócio-voluntário: R$ 86,00 mensais
Taxa de Adesão voluntário: R$ 48,00
O 1º pagamento deverá ser efetuado no ato da
inscrição, os demais por meio de boleto bancário
ou diretamente na sede do Sindicato.

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 PÉROLA DO PARANÁ - Tel. 4443-8784
Av. Liberdade, 97 - Centro - Franco da Rocha
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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

valores válidos a partir de 01 de novembro de 2022

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.

Colônia de Férias

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

Os protocolos de segurança devem ser seguidos durante sua estadia

Valores duas diárias
Associado:
R$ 43,00 (diária)
Sócio e dependentes
(filhos até 21 anos solteiros)

*Parente:
R$ 85,00 (diária) - (pai, mãe, irmãos,
sogro, sogra, nora , genro, neto e
filhos maiores de 21 anos do titular).

*Amigos:
R$ 95,00 (diária) – outros

Valores Três diárias
Associado:
*R$ 38,00 (diária)
Sócio e dependentes
(filhos até 21 anos solteiros)

*Parente:
R$ 75,00 (diária) - (pai, mãe, irmãos,
sogro, sogra, nora , genro, neto e
filhos maiores de 21 anos do titular).

*Amigos:
R$ 90,00 (diária) – outros
*novos valores reajustados em 01/12/2022

**Criança até 05 anos e adultos acima de 65 anos não pagam (acompanhado do sócio)
Animais de pequeno porte, diárias de R$ 20,00
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$ 38,00, por período. informações no departamento de BENEFÍCIOS - 2463-9072
*senhores usuários, veículos que não sejam de passeio devem obter autorização prévia, evitando assim constrangimentos desnecessários 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
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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 - Gopoúva 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

11 98837-5413

(11) 2463-9061

benefícios@sindiquimicos.org.br

