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EM DEFESA DA
DEMOCRACIA
Para muitos parece que o Brasil
continua na normalidade do passado,
antes do golpe com a cassação da
presidenta Dilma Rousseff, porém, é
preciso atenção, pois o país corre o risco
da volta da ditadura militar, caso o
interesse de alguns políticos ligados ao
atual governo, venha a se concretizar.
Sabemos que a atual geração
pouco viveu o regime da ditadura e,
diante disso, não está percebendo a
verdadeira situação que passarão a viver,
caso este cenário da volta do regime
ditatorial venha ocorrer novamente.
Só para que possamos refletir,
alguém já imaginou não poder mais
eleger o seu candidato preferido, não
poder eleger o presidente? Sendo esse,
indicado pelos interesses dos que estarão
no comando da ditadura. É triste e
lamentável que, após tantas vidas que se
foram pela luta de uma democracia, ainda
temos cidadãos defendendo a postura
autoritária de um governo eleito no
regime da democracia.
A sociedade não pode se calar

diante de mais um ato do presidente,
ignorando a responsabilidade do cargo
que ocupa pelo voto, agindo
deliberadamente, de má-fé, apostando
em um golpe contra a democracia, a
liberdade, a Constituição, a Nação e as
Instituições.

Campanha Salarial do setor
farmacêutico 2020-2021. Pág. 02
Campanha de Sindicalização:
benefícios e vantagens de ser um
(a) associado (a). Pág. 03

O movimento sindical considera
importante uma melhor compreensão do
atual momento, bem como das
estratégias que estão em curso na relação
com o Congresso Nacional onde está em
debate um conjunto de reformas que
buscam a redução dos direitos da classe

trabalhadora e o desmonte do Estado
brasileiro
Pensem e reflitam, pois o regime
da ditadura torturou e tirou a vida de
muitos, e se voltar jamais teremos a
liberdades de expressão dos atuais
tempos da democracia.

Dia Internacional da Mulher:
trabalhadoras da categoria serão
homenageadas. Pág. 04
Torneio de Futsal do Trabalhador
2020: inscrições abertas. Pág. 04

Pisando na bola: Melida e Mondicap - Guiguel. Pág. 04
IMPOSTO DE RENDA

Sindicato faz declaração de imposto de renda gratuitamente
Como de costume, a direção do
Sindicato dos Químicos dará início,
através de um profissional co m
conhecimento em declaração de imposto
de renda, ao atendimen to para os
trabalhadores e trabalhadoras que
precisam fazer a sua declaração de
imposto de renda neste ano de 2020.
Neste an o, to da a categoria,
associados ou não entidade sindical, não
precisa pagar nada para fazer a
declaração de imposto de renda no

Sindicato.
Já em relação as outras pessoas, caso
as mesmas tenham interesse em fazer com
o profissional contratado pelo Sindicato, o
mesmo cobrará um taxa no valor de R$
40,00, valor este que deve ser pago
diretamente ao profissional.
É importante ressaltar, que a
declaração de imposto de renda é
obrigatória por lei para todo cidadão que
receber acima do teto declarado pelo
Governo Federal. Quem deixar de declarar

pode ter problemas futuros com a Receita
Federal.
Vale ressaltar que, mesmo os não
pertencentes a categoria, pagando um valor
de R$40,00 pelos serviços, estarão
economizando, em média, 60% a 100%, em
comparação com o valor cobrado pelos
escritórios que realizam este tipo de serviço,
tendo em vista que os valores giram em torno
de R$100,00 a R$150,00 por declaração
realizada.
As declarações serão feitas a partir do

dia 19 de março, todas as terças-feiras.
Para que os interessados possam
fazer as suas declarações é importante que
as mesmas sejam agendadas pelo
telefone 3233-0993 ou WhatsApp (15)
9.9198-9211, podendo, assim, todos
comparecerem com data e horário
agendados.
Não deixe para a última hora! O
prazo para entrega da declaração do
Imposto de Renda 2020 vai até o dia 30
de abril.

Visite o nosso site: www.sindquimicosdesorocaba.org.br
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Campanha Salarial do setor
farmacêutico 2020-2021
Sindicatos vão à luta para garantir
direitos aos trabalhadores!

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias

Plásticas,

Químicas,

Farmacêutic as, Abrasivas e Resinas
Sintéticas de Sorocaba e Região, registrado
no Ministério do Trabalho nº. 24459000937/90, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
60.113.222/0001-42, entidade de classe
representativa dos trabalhadores nas
indústrias químicas para fins industriais:
farmacêuticos, preparaç ão de óleos
vegetais e animais, perfumaria e artigos de
toucador, resinas sintéticas, sabão e velas,
fabricação de álcool, explosivos, tintas e
vernizes, fósforos, adubos e corretivos
agrícolas, defensores agrícolas, material
plástico (inclusive a produção de laminados
plásticos), matérias primas para inseticidas
e

fertilizantes,

abrasivos,

álc alis,

petroquímica, lápis, canetas e material de
escritório, defensivos animais e re-refino de
óleos minerais (lubrificantes usados ou
contaminados),

com

abrangência

intermunicipal e base territorial nos
municípios de Alambari, Alumínio, Araçoiaba
da Serra, Boituva, Capela do Alto, Ibiúna,
Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de
Pirapora, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí e
Votorantim-SP,

com

sede

na

Rua

Pernambuco, nº 336, Centro, Sorocaba-SP,
atendendo ao disposto no artigo 611
“usque” 625 da CLT, vem, através de seu
diretor presidente, com fundamento na
legislação

vigente e

nas normas

estatutárias atinentes, pelo presente
EDITAL, convocar todos os trabalhadores
nas indústrias de produtos farmacêuticos,
associados ou não a esta Entidade Sindical,
enquadrados no 10º grupo econômico do
quadro

anexo

ao

artigo

577

da

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
para se reunirem em assembleia geral
extraordinária

que

se

realizará

no

diahorários e locais abaixo enumerados:
I) Dia 06 de março de 2020, sextafeira, às 17:30 horas em primeira
convocação

e, não havendo quórum

estatutário, às 18:30 horas em segunda
convocação, com qualquer número de
participantes, a ser realizada na cidade de
Sorocaba- SP, na

Rua Pernambuco,

número, 336 -Centro.

Com data-base em 1º de abril,
os trabalhadores e trabalhadoras do
setor farmacêutico, desde já, devem
se preparar para irem à luta com os
sindicatos da categoria na busca da
m a nu te nç ã o do s d i reito s já
conquistados pelas entidades sindicais
e novos avanços nas conquistas que se
fazem necessárias para a convenção
coletiva do segmento.
Para que isso seja possível, em
um momento de muita insegurança no
país com um presidente autoritário, os
trabalhadores(as) devem estar muito

do Estado de São Paulo), já deram
in íc io , d ia 13 d e fe ve rei ro , a o
c ron ogra m a
da
pau ta
de
reivindicações a ser apresentada à
bancada patronal neste ano de 2020.
Com a elaboração da pauta
e n tre as e n tid a d es s in d i c ais q u e
representam a categoria no Estado,
estamos dando início às assembleias
com os trabalhadores e trabalhadoras,
para que juntos possam analisar as
reivindicações e as mesmas serem
aprovadas ou não pelos participantes.
Diante do exposto, a diretoria

s e gu n d a
c o n vo c a ç ão ,
pa ra
deliberarem sobre aprovação ou não
da pauta de reivindicações que será
enviada à bancada patronal, para
abertura das negociações da nova
CC T (C o nve n ç ão
C o le tiva de
Trabalho) para o ano de 2020.
Re ss a l tam o s qu e s em a
convenção coletiva, os empresários
p o de rã o p ra tic a r a l egi s laç ã o
trabalhista que não trará vantagens
para os trabalhadores, retrocedendo
ao extremo tudo que foi conquistado
ao longo dos anos, como: jornada de

atentos àquilo que for o desejo de
cada um, pois em um momento de
c ris e i ns t ituc io n al, gara n tir a
manutenção de direitos vai depender
da disposição e muita vontade da
classe trabalhadora. É dian te d es te
fato, que os sindicatos representantes
da categoria, após analise da atual
conjuntura, junto com a Fequimfar
(Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas e Farmacêuticas

d o Sin dic a to d o s Qu ímic o s d e
Sorocaba e Região, desde já convoca
a to do s (a s ) tra b a lh a d o re s (a s) à
comparecerem na sede da entidade
sindical, situada na Rua Pernambuco,
número 336, Centro, Sorocaba-SP, para
participarem da assembleia que será
realizada, dia 06 de março, sextafeira, às 17:30 horas em primeira
convocação e, não havendo quórum
e s ta tu tári o , à s 1 8:3 0 h o ra s e m

40 horas, auxílio creche, adicional
noturno de 40%, vale cesta, convênio
m éd ic o, P LR (Pa rtic ip açã o n os
Lucros e Resultados), entre outros
d ire it os p re vis t o s n a co n ve nç ã o
coletiva do setor farmacêutico.
A presença dos trabalhadores é
de fundamental importância para a
garantia da manutenção dos direitos já
conquistados, além da necessidade de
novas conquistas. Participe!
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A Assembleia será realizada nos
horários e local acima declinados e terão
a finalidade de discutir a seguinte ordem
do dia:
a) Discussão e deliberação acerca da pauta
de reivindicações a ser apresentada ao
Sindicato representativo da respec tiva
categoria econômica;
b) Outorga de poderes à entidade sindical,
por seus representantes legais para
negociação coletiva, celebrar acordos,
requerer realização de mesa redonda junto
ao Ministério do Trabalho e Emprego,
constituir comissão de negociação, e, ainda,
em caso de malogro das negociações,
suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal
competente, assistido pela Federação da
categoria;
c) Discussão e deliberação sobre as
contribuições para custeio da Entidade
Sindical;
d) Posicionamento da categoria sobre a
eventual realização de movimento paredista
em caso de negativas das negociações
juntos aos representantes patronais .

04/03/2020, 00:15

Sorocaba, 03 de Março de 2020.
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.
DIRETOR-PRESIDENTE
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Campanha de Sindicalização

Caros companheiros e companheiras, há tempos o Sindicato não tem realizado as
tradicionais campanhas de sindicalização, como eram realizadas em anos anteriores, por
conta da crise promovida pelo governo Michel Temer e pelo atual presidente da república,
que levaram o Brasil à um dos piores momentos da história do povo brasileiro.
Para se ter uma, muitas fábricas reduziram seus quadros de trabalhadores e
trabalhadoras, além da retirada de direitos permitida pela reforma trabalhista executada
pelo ex-presidente Temer, que se estende agora para o atual governo. São 12 milhões de
desempregados, especificamente, fora os que vivem de bicos, não sendo considerados
como fora do mercado de trabalho pelo presidente, mas que não tem direitos sociais
previstos por lei.
Com todas essas mazelas sobre a classe trabalhadora e a sociedade em geral,
infelizmente as entidades sindicais tiveram que passar por uma reestruturação e isso
impossibilitou as grandes campanhas de novos associados, com sorteios de prêmios,
eventos festivos, dentre outras atividades que eram realizadas para os trabalhadores.
Apesar do atual presidente querer acabar com as instituições que fiscalizam os

direitos trabalhistas e sociais no Brasil, os sindicatos ainda tem muito à lutar pelos
trabalhadores e trabalhadoras, bem como a sociedade em geral e, para isso, será de
fundamental importância a participação de todos nesta empreitada de fortalecimento das
entidades sindicas, para que as mesmas continuem assegurando os direitos da classe
trabalhadora.
Para darmos continuidade às nossas bandeiras em defesa dos direitos sociais de
todos e todas neste ano de 2020, a diretoria do sindicato estará novamente promovendo
uma grande campanha de novos sócios e, assim, fortalecer a entidade em todos requisitos,
principalmente para a defesa dos direitos trabalhistas, que o atual presidente tem intenções
de reduzir ainda mais, mesmo o antigo governo já tendo sugado tudo dos trabalhadores
com a reforma trabalhista de 2017.
Nesta campanha que se inicia, todos associados (as) e novos sócios, além dos
brindes (como camisetas,bolsas,entre outros), participarão de sorteios que serão realizados
durante o ano para todos os associados, tendo o primeiro sorteio em 15 de abril, no
valor estimado de R$3.000,00 (três mil reais), mensalmente, além dos sorteios semanais.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS
Vocês sabiam que o seu SINDICATO oferece vários benefícios? Caso os companheiros e as companheiras não saibam, é importante ter
conhecimento desses benefícios e serviços que o sindicato está oferecendo. Nesta edição do jornal, vamos falar um pouco da economia
de quem usa os benefícios fornecidos pelo sindicato.

•Dentista:

•Lazer:

Quando qualquer pessoa procura um profissional

Quanto ao lazer, que é outra questão que não é barato para a sociedade em geral , além

para executar um tratamento odontológico, este tratamento

de um Clube de Campo com várias opções de lazer, o sindicato oferece duas colônias de férias,

não sai barato. Na maioria das vezes as pessoas deixam

sendo uma em Praia Grande e outra na Praia de Ilha Comprida, as quais, apesar de não serem

de iniciar tratamento por conta do auto custo que é cobrado

totalmente gratuitas, os preços são dentro da realidade dos trabalhadores para que possam ter

pelo profissional. No Sindicato, os associados tem alguns

momentos de descanso e lazer. Além das colônias citadas nas praias, o sindicato tem parcerias

tratamentos gratuitos.

para os trabalhadores que desejarem estadias em outras cidades praianas do Estado, como

Outros procedimentos como implantes, canais,

Caraguatatuba: Bertioga, São Sebastião, Mongaguá, Peruíbe, entre outras, que através de

aparelhos, por terem um custo de material alto, o sindicato

convênios os companheiros (as) representados pelo Sindicato dos Químicos de Sorocaba e

oferece valores de 40% a 60% mais baratos, através dos

Região, poderão usufruir das mesmas condições das nossas colônias, ou seja, com preços de

convênios firmados com os profissionais da área.

hospedagens acessíveis ao bolso dos trabalhadores e trabalhadoras .

•Cirurgias de Estéticas (odontológicas) e reparações faciais:
Como é do conhecimento público, este tipo de tratamento é um tratamento de muita delicadeza,
e os profissionais de estéticas costumam cobrar o que somente os mais ricos podem pagar. Neste
caso, o sindicato oferece serviços como este aos nossos associados, dentro das melhores condições
de valores, para que os companheiros e companheiras possam usufruír desses beneficios, como:

Prótese fixa; prótese removível, prótese total; cirurgia; clareamento dental;
bichectomia; lipo de papada enzimática, entre outros.

•Cabeleireiros:
O Sindicato oferece vários convênios na região de Sorocaba para que os companheiros e
companheiras tenham comodidades para cortes de cabelos dos titulares e seus dependentes,

DENTISTA PARA SÓCIOS E DEPENDENTES

lembrando que um bom profissional da área costuma cobrar de R$25,00 a R$50,00. Utilizando os
benefícios oferecidos pelo sindicato, este serviço não tem custo para os usuários.

NOVO CONVÊNIO - SALTO DE PIRAPORA
Companheiros(as) de Salto de Pirapora, temos um novo salão para cortes de
cabelo. Cumprindo as normas de benefícios oferecidos pelo sindicato, a direção
da entidade firmou parceria com um salão unissex de cabeleireiro, para atendimento
aos companheiros(as) e seus dependentes.
O atendimento será das 09:00 às 18:00 horas, de terça a sábado, através de
agendamento feito pelo número (15) 9.9198-9211, pelo WhatsApp.
O salão está situado na rua Romana Ramos dos Santos, número-95, Vila Terra de São João.

CHURRASQUEIRAS

Mais informações, procurar o Sr. Nile, diretor do sindicato.

QUADRA POLIESPORTIVA

•Médicos:
Quando se trata de saúde, os usuários não tem muitas opções entre ficar na fila do SUS ou
gastar o que não pode para passar por uma consulta ou fazer um exame necessário. Neste tipo de
benefício, o sindicato tem parcerias com profissionais da área de medicina, os quais através de
convênios com a entidade, realizam exames e consultas com custos que trazem uma grande economia
para os companheiros.

•Cursos profissionalizantes:
Nos dias de hoje, para se tornar um empregado em determinada empresa, é de fundamental

COLÔNIA DE FÉRIAS: ILHA COMPRIDA

importância conhecimentos básicos em uma determinada função profissional, para que as empresas
possam avaliar o currículo do trabalhador(a) à fazer parte do quadro de funcionários(as). Preocupado
com esta situação, há anos o sindicato mantém convênio com uma escola de formação técnica, para
que assim, os interessados possam realizar os cursos desejados com 50% de bolsa, custeadas pelo
sindicato, além de descontos em faculdades firmadas pelo entidade sindical .

Diante do exposto, a diretoria do sindicato informa que além dos benefícios já
citados, têm outros que não foram mencionados nesta matéria e que os
interessados em saber mais podem entrar em contato com a secretaria da entidade
para obterem mais informações sobre os demais benefícios.
Sede

COLÔNIA DE FÉRIAS: PRAIA GRANDE

Rua Pernambuco, 336 - Centro - Sorocaba / SP
Tel.: (15) 3233-0993 - WhatsApp: (15) 9.9198-9211
E-mail:contato@sindquimicosdesorocaba.org.br
Site: www.sindquimicosdesorocaba.org.br
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Projeto Verão Sem Aids - Valorizando a
Vida - agita Ilha Comprida

Trabalhadoras da categoria
serão homenageadas
Companheiras como é do
conhecimento público, no dia 8 de
março é comemorado o Dia
Internacional da Mulher. Para alguns,
esse dia parece ser uma simples data,
que foi criada somente para ter um dia
em que as mulheres pudessem ser
lembradas. No entanto, este dia é mais
do que um dia comum no cotidiano das
trabalhadoras e mulheres em geral.
Cabe lembrar que o dia 8 de março
é uma data histórica, que faz refletir o
papel das mulheres na sociedade, seja
no trabalho, no lar ou em qualquer lugar
onde o sexo feminino tem desenvolvido
o seu papel.
Para que possam refletir um pouco
mais sobre esta data, a direção do
Sindicato irá realizar um coquetel para
as associadas da entidade, dia 13 de
março, a partir das 19h30, na sede da
entidade, situada na Rua Pernambuco,
336, Centro, Sorocaba-SP.
Para que as companheiras possam
comparecer ao evento, foi aberta uma
concessão para as companheiras casadas
trazerem seus companheiros ou
companheiras, facilitando assim a
presença de todas na homenagem.
Além de um coquetel que será

oferecido aos presentes, a direção da
entidade estará sorteando vários prêmios
no ato do evento, entre eles, diversas
rodadas em dinheiro totalizando o valor
de R$1.000 (mil reais).
Para a organização do evento, a sua
participação será de fundamental
importância e alegria, visto que são
nestes momentos de integração entre a
categoria que podemos abordar temas
pertinentes ao cotidiano do dia-a-dia das
mulheres, dentro e fora dos seus locais
de trabalho.
Diante do exposto, solicitamos que
você confirme sua presença, até o dia
10 de março, através do WhatsApp da
entidade - 9.9198-9211- para que os
organizadores da homenagem possam
trabalhar com tranquilidade na
preparação do coquetel e, assim,
satisfazer a vontade das participantes.
A direção do Sindicato ressalta que
é de fundamental importância a
participação das mulheres no evento,
pois além de se tratar do Dia
Internacional da Mulher, a atividade tem
por objetivo também abordar a atual
conjuntura das mulheres no cenário
nacional.
Participe faça parte desta história!

ESPORTE - LAZER
Estão abertas às inscrições para o
Torneio do Trabalhador
Dando início às atividades culturais
e esportivas deste ano de 2020, a direção
do Sindicato comunica aos companheiros
que gostam de futsal, que vem aí mais
uma edição do torneio em comemoração
ao Dia do Trabalhador.
Para que as equipes possam se
inscrever na competição, se faz necessário
a retirada do formulário na secretaria da
entidade ou a solicitação pelo whatsApp
do Sindicato: (15) 9.9198-9211.
Cabe e sc larec er aos c aros
companheiros que desejam participar do
torneio que, neste ano de 2020, a diretoria
do s in di cato o p to u po r re al iz ar a
competição mais cedo, tendo em vista a
necessidade da realização do Campeonato
de 2019, que por questões de agenda não

foi realizado no ano passado e, por conta
disso, esse ano a direção da entidade tem
pret en sõ es
de re al iz ar as du as
competições, o Torneio do Trabalhador e
o Campeonato de Futsal como nos anos
anteriores, além de tratar do calendário do
campeonato de 2019 que deixou de ser
realizado.
Diante do exposto, comunicamos que
já se encontram abertas as inscrições para
os interessados em participar do torneio,
podendo o formulário de inscrições ser
retirado até o dia 31 de março. Importante
le mb rar qu e, de aco rd o co m as
competições anteriores, o minímo de
atletas a serem inscritos é de 5 atletas e o
máximo 10 por equipe.
Monte sua equipe e participe!

Na manhã do dia 15 de fevereiro, dirigentes do Sindicato dos Químicos de Sorocaba
e Região estiveram presentes em mais uma edição do Projeto Verão sem Aids Valorizando a Vida - na Praia de Ilha Comprida, em parceria com o departamento de
saúde da prefeitura da cidade.
O projeto realizado pela Fequimfar (Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo) e Sindicatos filiados, com o apoio
da CNTQ (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico) e Força Sindical
São Paulo, está em sua 25ª edição, sendo a quinta realizada em Ilha Comprida.
Além de muita diversão e dança, durante toda a manhã os líderes sindicais
distribuíram kits contendo materiais informativos e de prevenção.

COMUNICADO:
Trabalhadores (as) da Melida
Caros companheiros e companheiras
da Melida, a direção do Sindicato recebeu
recentemente várias reclamações
referentes a uma situação indesejada que
os operadores de máquinas, segundo
reclamações, estão vivendo na empresa.
De acordo com as insatisfações,
algumas peças acabam sendo injetadas
com defeitos, e por conta disso algum gênio
teve a ideia de expor as peças na mesa,
não se preocupando com a imagem dos
operadores, os quais se sentiram
constrangidos com a situação, visto que a
peça na mesa identifica a máquina das peças
com defeitos e também identifica o
operador do processo fabril.
Por conta de inúmeras reclamações
que chegaram ao sindicato, a direção da

entidade já fez contato com
representantes da empresa e questionou
essas condutas, uma vez que no
entendimento de todos, é uma prática,
além de antiética, também de assédio
moral.
Após conversas telefônicas com a
representante da Melida, a mesma alegou
não ter conhecimento dos fatos, porém
iria levar a questão para os demais
gestores da empresa, para que a situação
fosse resolvida e os desconfortos
mencionados deixassem de existir.
Vamos aguardar companheiros(as),
caso a situação permaneça, não deixem
de denunciar, para que as providências
sejam tomadas dentro das legalidades
cabíveis na lei.

JORNADA DE TRABALHO
Mondicap-Guinguel
Há tempos que os trabalhadores da
Mondicap e Guiguel vem reclamando da atual
jornada de trabalho. Os mesmos tiveram suas
jornadas de trabalho alteradas e por conta
disso as reclamações são gerais.
Além da jornada que, segundo os
trabalhadores, já está se tornando impossível,
os companheiros e companheiras estão tendo
que conviver com a obrigação de ter que
trabalhar sem folgas por exigências da direção
das duas empresas e, com isso, a vida social
dos trabalhadores e trabalhadoras não está
suportando mais esta situação.
Diante dos exposto, a direção do
sindicato informa aos companheiros(as) que

já estamos tomando as providências e, para
isso, acontecerão algumas reuniões com a
direção da fábrica, para as partes
encontrarem uma alternativa que possa
solucionar os impasses causados com as
mudanças da jornada com um diálogo
construtivo entre sindicato, trabalhadores e
empresa.
Com as conversas em andamento,
solicitamos aos funcionários que aguardem
o andamento das negociações esta semana,
e caso não haja avanços na mesa de
negociações, a direção do sindicato buscará
outros mecanismos para dar um fim nesta
situação.
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