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Campanha Salarial Setor Químico 2018:

Garantimos a Convenção Coletiva por
mais DOIS anos

D

iante do cenário de crise econômica e política que estamos passando, a categoria química do ABC e de São Paulo têm o que comemorar: somos a primeira
a conseguir a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) sem a retirada de direitos após a reforma trabalhista.

Com a aprovação da assembleia de 19/10, o nosso Sindicato e as demais entidades filiadas à Fetquim – da CUT, e à Fequimfar, da Força Sindical, assinaram,
em 26/10, a CCT do Setor Químico 2018 garantindo a reposição da inflação dos últimos 12 meses e a manutenção de todas as cláusulas sociais já conquistadas
por mais dois anos.
“Conseguimos ir contra a reforma trabalhista e preservar importantes direitos!”, destacou o presidente do Sindicato, Raimundo Suzart.

Confira como ficou o acordo:
•Reajuste para os salários até R$ 8.528,00: 4,0 % (correspondente
ao INPC acumulado durante o período de 01/11/2017 a 31/10/2018)
• O reajuste para salário acima de R$ 8.528,00: fixo de R$ 341,12
• Piso Salarial:
1. Para empresas com até 49 trabalhadores: R$ R$ 1.556,28
2. Empresas com 50 ou mais trabalhadores: R$ 1.596,40
• PLR:
1. Para empresas com até 49 trabalhadores: R$ 1.000,00, o que significa reajuste de 5,59% (1,53% acima da inflação) - com taxa de R$ 40,00
2. Para empresas com 50 ou mais trabalhadores: R$ 1.110,00, reajuste
de 5,83% (1,76% acima da inflação) - com taxa de R$ 50,00
• Salário de aprendiz será o salário mínimo estadual.

2008 - 2018

Sindicato marca 80 anos de história com livro
e projetos para 2019

O Sindicato dos Químicos do ABC
celebrou os 80 anos da entidade na
noite de 8 de outubro com o lançamento de uma publicação e de um
projeto comemorativo. Várias personalidades políticas, representantes
das empresas químicas e lideranças
sindicais prestigiaram a atividade.
O livro que marca os 80 anos do Sindicato foi organizado pelo ex-presidente Remígio Todeschini e completa
a obra do historiador Ademir Médici,
que nas celebrações dos 70 anos fez

um resgate histórico da entidade
desde a sua fundação, em 1938.
Além do livro e de um selo comemorativo oficial dos Correios, o projeto
promoverá concursos de escultura e
de redação.

Remigio Todeschini,
organizador da
publicação

Raimundo Suzart,
presidente do
Sindicato

O concurso de escultura será para
a escolha de uma obra de arte que
melhor simbolize os 80 anos da entidade e o vencedor ou vencedora terá
sua peça reproduzida e instalada no
saguão da sede socia do Sindicato
em exposição permanente.
O de redação “Química na Escola”
buscará levar às crianças e adolescentes do ensino fundamental 2 (6º
ao 9º ano) a reflexão sobre a relevância do trabalhador e trabalhadora
química a história da categoria, o
surgimento do Polo Petroquímico
na região e sua importância para o
desenvolvimento do Grande ABC.
As empresas parceiras do projeto
são: Cabot, Voss Automotive, Chevron, Oxiteno e Unipar.

Para acompanhar toda essa celebração há um espaço especial no site
do Sindicato (Hot site), que trará em
breve todas as informações e orientações sobre a participação em ambos
os concursos.
Acesse: www.quimicosabc.org.br
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lazer

Colônia de Férias de
Caraguatatuba: sorteio
para o mês de Janeiro!!

Eleição

no Sindicato
Nos próximos dias 28, 29 e 30 de novembro os
associados e associadas do Sindicato estarão
elegendo a nova diretoria do Sindicato para a
gestão 2019 – 2022

A vida não é só trabalho e problemas, precisamos dar um respiro e aproveitar o lazer com a família
e amigos. Já pensou em passar alguns dias na praia? Para quem é associado, um grande benefício
é a Colônia de Férias do Sindicato em Caraguá, litoral norte de São Paulo, que tem apartamentos
equipados, quadra, piscinas e quiosques com preços acessíveis ao trabalhador e à trabalhadora.
O sorteio para hospedagem em janeiro já tem data. Boa sorte!
• 08 de dezembro
Horário: inscrições das 8h às 9h, e em seguida tem início o sorteio
Local: Sede do Sindicato em Santo André, na Rua Senador Fláquer, 813 – Centro.

Haverá urnas fixas e itinerantes!

Mais informações:
www.quimicosabc.org.br

Saúde e Segurança

Sindicato sedia atividade sobre
INI - Inspeção Não Intrusiva
No dia 22 de outubro, foi realizado no auditório do nosso Sindicato o Encontro Técnico entre
dirigentes sindicais que abordou o tema INI – Inspeção Não Intrusiva em vasos de pressão.
“Trata-se de uma nova tecnologia de inspeção
em equipamentos, na qual podem ser ampliados
os prazos de inspeção estipulados na NR-13”,
explica o diretor do Sindicato Joel Santana. “É
uma mudança na política de inspeção e a Braskem
ABC requisitou uma auditoria piloto nesta nova
metodologia”, completou.
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Vários diretores e militantes da nossa categoria participaram da atividade, que teve
como palestrante o dirigente Edson Funcke, do
Sindipolo-RS.
Funcke, junto com o diretor Joel Santana, é
coordenador da bancada dos trabalhadores na
Comcer - Comissão de Certificação de Serviços
Próprios de Inspeção de Equipamentos – SPIE.

Exposição marca os 27 anos da
CF BASF Demarchi
Aberta no dia 24 de outubro, a Exposição com
imagens e publicações da Comissão de Fábrica da
BASF Demarchi organizada pela atual gestão foi
prestigiada pelos trabalhadores e trabalhadoras da
localidade e também por dirigentes sindicais e exintegrantes da Comissão.
Com o subtítulo “Você faz parte desta história”,
a exposição buscou mostrar a importância da representação dos trabalhadores no local de trabalho
como ferramenta de mobilização e diálogo para a
resolução de conflitos e avançar
nas conquistas.

