
O Químicos Unificados apoia 
o crédito solidário por meio do 
Banco do Povo para aqueles 
que buscam o microcrédito, a 
juros baixos, para reestruturar 
seu pequeno negócio. A ideia 
é fornecer acesso a serviços 
financeiros a pessoas que não 
têm acesso ao sistema tradi-
cional.

O principal objetivo é ofere-
cer crédito para um pequeno 

capital de giro, completar um 
estoque ou mesmo resolver 
um problema a curto prazo. 
O microcrédito não tem como 
objetivo incentivar o consumo, 
mas sim uma alternativa para 
o trabalhador complementar 
a sua renda ou mesmo sair de 
uma situação de desemprego. 
O dinheiro não é do sindicato, 
mas de instituições parceiras, 
que aplicarão capital próprio 
nos empréstimos.

CLIQUE AQUI  e conheça 
alguns dos trabalhadores e 
trabalhadoras que consegui-
ram ter acesso ao crédito so-
lidário e estão investindo em 
seus negócios.

O plantão do Banco do 
Povo – Crédito Solidário: Para 
informações e agendamentos, 
envie mensagem no Whatsapp 
19- 97158-1683.

BANCO DO POVO:
CRÉDITO SOLIDÁRIO PARA TODOS
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https://www.facebook.com/667203819960543/videos/418519162881178
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DIA NACIONAL DE LUTA E 
CONSCIENTIZAÇÃO

Diversas ações de protesto 
e mobilização aconteceram na 
terça-feira, 20 de abril – Dia 
Nacional de Luta e Conscien-
tização.

No ano passado, com este 
valor, o auxílio ajudou milhões 

de brasileiros, sustentou o 
consumo de suas famílias. O 
Químicos Unificados esteve 
presente na estação de Osas-
co entregando panfletos para 
conscientizar e informar a po-
pulação sobre a necessidade 
de cobrarmos as autoridades 
e exigir que a população não 
fique desamparada.

O valor do Auxílio em vi-
gência, de R$ 150 a R$ 375, 
não é suficiente para as des-
pesas e o público alvo está 
muito reduzido. Exigimos 
600 reais Já para todos que 
precisam deste amparo social.

É preciso cobrar do 
Congresso Nacional 
que coloque em 
votação e aprove o 
auxílio emergencial 
de 600 reais 
mensais, até o fim da 
pandemia.
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No dia 21 de abril, come-
moramos 30 anos da retoma-
da do sindicato para as mãos 
dos trabalhadores. São três 
décadas em que as lutas são 
totalmente voltadas para os 
direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras das indústrias 
químicas e farmacêuticas.

Para relembrar a histó-
ria e momentos marcantes, 
CLIQUE AQUI para assistir o 

vídeo produzido em 2011 em 
que contamos os detalhes 
destes últimos anos.

O sindicato só é forte e 
combativo pois temos cada 
um de vocês ao nosso lado. 
Por isso, queremos agrade-
cer a todos. Diretoria, traba-
lhadoras, trabalhadores e a 
todos que fizeram e fazem 
parte desta história. Estamos 
juntos na luta!

30 ANOS DA RETOMADA DO SINDICATO

https://www.facebook.com/quimicos.unificados/posts/4496964220317798

