O Sindicato tem um novo
serviço para os associados: um
Clube de Vantagens que oferece descontos em inúmeras lojas e serviços.
São mais de 17.500 lojas físicas espalhadas em todos os
cantos do Brasil, mais de 400
lojas online, redes de farmá-

cias e drogarias, laboratórios,
agências de turismo, concessionárias, escolas, universidades,
academias e muitos outros parceiros.
Os descontos variam de 5%
a 70%. Além disso, pelo sistema
de cashback, é possível reverter
pontos acumulados em descon-

tos nas próximas compras.
O portal do Clube de Vantagens pode ser acessado no site
do Sindicato (www. quimicosp.
org.br) ou pelo aplicativo, disponível para Android e IOs
O serviço é apenas para associados que podem incluir até
cinco dependentes no clube.

1- Acesse a área restrita do site
institucional quimicosp.org.br ou
baixe o aplicativo;
2- Realize seu login de filiado;
3- Na tela inicial da área restrita
selecione a opção “Clube de Vantagens”;
Pronto! Você está apto a utilizar
as inúmeras vantagens que o Sindicato oferece.
Dúvidas
O Clube de Vantagens do Sindicato disponibiliza diversos canais
de atendimento:
E-mail:
atendimento@
temmaisvantagens.com.br
WhatsApp (61) 99354-6881 e
atendimento via chat online.
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REAJUSTE SALARIAL É A PAUTA
PRIORITÁRIA DO SETOR QUÍMICO
A meta do governo era fechar o ano com uma inflação
de no máximo 3,75%. Mas
em junho o índice acumulado
já estava em 8,35%, de acordo
com o IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo).
Os preços dispararam e o
trabalhador já não está mais
conseguindo pagar as contas.

Segundo o Dieese, 71,3% das
famílias brasileiras estão endividadas.
O reajuste salarial – com reposição integral da inflação – é
a principal pauta do setor químico que já começa a organizar
a campanha salarial 2021. “O
salário dos trabalhadores foi
corroído pela inflação. O rea-

juste do gás, da luz e dos alimentos pesou muito no orçamento das famílias que já não
estão mais conseguindo pagar
as contas. A reposição salarial é
urgente e necessária”, diz Hélio
Rodrigues, coordenador geral
do Sindicato.
O nosso Sindicato e os outros sindicatos que compõem a

SOPÃO ALIMENTA E
AQUECE AS NOITES FRIAS
Há um mês o Sindicato iniciou a distribuição
de sopas para moradores
de rua na região da Lapa.
Todas as sextas-feiras, a
direção e um grupo de voluntários se reúnem para
fazer a sopa e distribuir
juntamente com os pães
nutritivos que são confeccionados na padaria do
Sindicato.
A cada sexta-feira são
distribuídas cerca de 150

sopas e 150 pães. A ação faz
parte do projeto Químicos
contra a Fome, que surgiu
no início da pandemia, com
a arrecadação de cestas básicas e que cresceu no último período. “Percebemos
o aumento da pobreza e da
fome e a necessidade de
ajudar impulsionou novas
ações. É gratificante poder
melhorar um pouco a realidade das pessoas”, diz Edna
Vasconcelos Amaral, secre-

tária de Organização.
Além da distribuição
de sopa, às sextas-feiras,
o Sindicato distribui cerca de 600 pães por dia, de
segunda a sexta, em várias
regiões da cidade.
Os pães são fabricados
na padaria artesanal do
Sindicato, que funciona em
São Miguel Paulista. Desde
o início do projeto já foram
distribuídos mais de 15 mil
pães.

Fetquim (Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico), já
estão se organizando para definir a pauta de reivindicações e
pressionar os patrões pela reposição integral da inflação.
Acompanhe as notícias atualizadas do setor no site (www.
quimicosp.org.br) ou no aplicativo do Sindicato.

