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5 SÓCIOS 
• Sanduicheira, espremedor de frutas, duas entradas 
de cinema ou vale-livro no valor-limite de R$ 50.

10 SÓCIOS
• Churrasqueira portátil, liquidificador, mixer, jogo para 
churrasco ou vale-livro no valor-limite de R$ 100.  

20 SÓCIOS 
• Forninho elétrico, furadeira, mochila para note-
book ou vale-livro no valor-limite de R$ 150.  

30 SÓCIOS 
• Cafeteira Nespresso, vale-compras no valor de  R$ 
300 ou vale-livro no valor-limite de R$ 300.

50 SÓCIOS 
• Celular Galaxy J7 Prime 2 32 GB Preto - Dual Chip 4G. 

PRÊMIOSPRÊMIOS

O SORTEIO FINAL IRÁ CONTEMPLAR TRÊS TRABALHADORES

1º LUGAR    Smart TV LED 50” Samsung 4K/Ultra 
HD 50MU6100 – Conversor Digital Wi-Fi 3 HDMI 
2 USB ou um vale-viagem no valor de  R$ 3 mil.

2º LUGAR
Celular Galaxy J7 
Prime 2 32GB Preto 
– Dual Chip 4G.

ESSA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO SERÁ ENCERRADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. O SORTEIO 
SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO, ÀS 19 HORAS, NO SINDICATO (RUA TAMANDARÉ, 348). 
SÓ PARTICIPARÃO OS TRABALHADORES QUE CONTINUAREM COMO SÓCIOS ATIVOS ATÉ A DATA DO 
SORTEIO (CONFORME O ESTATUTO DO SINDICATO).

3º LUGAR 
Celular Galaxy J7 

Prime 32GB Preto 
– Dual Chip 4G.

• OS PRÊMIOS NÃO SÃO CUMULATIVOS E O TRABALHADOR TERÁ DIREITO A ESCOLHER 
UMA DAS OPÇÕES ACIMA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE ASSOCIADOS INDICADOS.

SÓCIO ANTIGO QUE ATUALIZAR O CADASTRO TAMBÉM CONCORRE SÓCIO ANTIGO QUE ATUALIZAR O CADASTRO TAMBÉM CONCORRE 
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SINDICATO LANÇA CAMPANHA 
DE SINDICALIZAÇÃO PREMIADA

A nova campanha de sindicalização dos Químicos de São Paulo premia quem se sindicaliza,
quem indica um novo sócio e também o sócio que se recadastrar.

Ao preencher a ficha, o trabalhador ganha uma camiseta do Sindicato e
um número da sorte para concorrer ao sorteio final, em 14 de dezembro.

Também há uma escala de prêmios dependendo do número de sócios indicados.
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HADDAD E BOLSONARO 
DISPUTAM A PRESIDÊNCIA

A Wikipédia (enciclopédia virtual) 
apresenta  Fernando Haddad como um 
advogado e político brasileiro  com um 
relevante trabalho em prol da educação 
dos brasileiros.  Ministro da Educação 
do governo Lula, foi responsável pela 
implementação do Programa  Universi-
dade para Todos (ProUni), do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), e reformu-
lou e ampliou o Fundo de Financiamen-
to ao Estudante do Ensino Superior 

Jair Bolsonaro é descrito na mes-
ma enciclopédia como um militar da 
reserva que é deputado federal des-
de 1991. Tornou-se conhecido por 
suas posições populistas, pela defe-
sa da ditadura militar, por suas críti-
cas à esquerda e por ter classificado 
a tortura como prática legítima. Bol-

CONHEÇA OS CANDIDATOS
FERNANDO HADDAD
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QUEM ESTÁ DO
LADO DOS
TRABALHADORES?
• Direitos Trabalhistas
• 13º salário
• Direito das domésticas
• Revogação da Emenda

Constitucional que congela
 investimentos em educação,
saúde e segurança por 20 anos

• Investimentos nas Universidades 
Públicas

• Cotas para pobres, negros e
índios 

• Fundo de combate à pobreza
• Aumento dos impostos pagos por

bancos e ricos
• Fortalecimento da Petrobrás
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(Fies) e o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), dentre outras impor-
tantes iniciativas que permitiram aos 
trabalhadores e a população de baixa 
renda o ingresso nas universidades.

Como prefeito de São Paulo, de 
2013 a 2016, Haddad foi defensor da 
mobilidade urbana e implementou as 
ciclovias na cidade, além de inúmeros 
outros projetos inovadores premia-
dos inclusive no exterior.

sonaro tem posições contrárias aos 
direitos LGBT e às cotas raciais.  Já 
condenou publicamente a homosse-
xualidade e fez declarações machis-
tas. Suas declarações controversas 
já lhe renderam cerca de 30 pedidos 
de cassação e três condenações ju-
diciais.

Com o objetivo de melhor 
atender os associados, o Sin-
dicato reabriu as subsedes 
de Santo Amaro, Lapa e São 
Miguel. Também inaugurou 
uma subsede em Embu, que 
fica mais próximo das princi-
pais fábricas da categoria. 

Devido às mudanças na le-
gislação trabalhista, que afe-
tam inclusive o sustento das 
entidades sindicais, num pri-
meiro momento, para reade-
quar as finanças da entidade, 

SINDICATO REABRE

EXIJA QUE A HOMOLOGAÇÃO 
SEJA FEITA NO SINDICATO

foi preciso encerrar o atendi-
mento nas subsedes. Porém, 
o diálogo com a base fez com 
que a diretoria reavaliasse a si-
tuação. “Fizemos vários ajustes 
e resolvemos priorizar o aten-
dimento aos sócios. As subse-
des estão em pleno funciona-
mento e agora com diretores se 
revezando nos plantões para 
atender pessoalmente os só-
cios e tirar dúvidas”, explica 
Adir Teixeira, secretário de or-
ganização do Sindicato.

O Sindicato tem recebido 
muitas denúncias de erros 
de cálculos e problemas nas 
homologações realizadas 
nas empresas, por isso tem 
orientado os trabalhadores 
demitidos a exigirem que a 
homologação seja realizada 
no Sindicato.

A homologação do traba-
lhador envolve uma série de 
regras e cálculos que varia de 
acordo com cada categoria 
profissional e nem todo ad-
vogado conhece as especi-
ficidades de cada categoria. 
Por isso, e também por má-
-fé, ocorrem irregularidades 
nos cálculos.

A conferência no Sindicato 
é minuciosa e leva em conta 
a parte variável dos salários, 

proporcionais de férias, 13º, 
adicionais de insalubridade, 
periculosidade e pagamento 
de horas extras, saldo de sa-
lário, aviso prévio trabalhado 
e indenizado, multa do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço), dentre muitas 
outras coisas.

Mesmo que os trabalha-
dores homologuem nas em-
presas, é importante que 
agendem a conferência das 
contas e dos documentos no 
Sindicato.

Para agendamentos e de-
núncias de irregularidades é 
só ligar de segunda a sexta, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h, para o telefone 3209-
3811, ramal 260, e falar com 
Cinara.

• SANTO AMARO – Rua Ada Negri, 127 • Tel.: 5641-2229
• LAPA  – Rua Domingos  Rodrigues, 420 • Tel.: 3836-6228
• SÃO MIGUEL – Rua Arlindo Colaço, 32 • Tel.: 2297-0631
• EMBU DAS ARTES

Rua N. Sra. do Rosário, 422 – Centro • Tel.: 4781-0004

ENDEREÇOS DAS SUBSEDES

O atendimento nas subsedes é de segunda a sexta, das 9h às 18h.

SUBSEDES

Fonte: Wikipédia


