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Campanha Salarial do Setor Químico:
Proposta é
reajuste salarial pela
inflação cheia

Desde o golpe político na presidenta Dilma, os direitos do trabalhador e da trabalhadora vêm sendo
sistematicamente atacados: a famigerada reforma trabalhista, terceirização geral liberada, reforma
da Previdência, contrato da Carteira Verde Amarela (que promete voltar via projeto de lei), redução
cada vez maior do poder de compra dos salários, aumento da precarização e da informalidade.
Pra completar, tudo aumentou! Arroz, feijão, óleo de cozinha, leite, cebola, tomate... o aluguel.

Não tá fácil não! #ForaBolsonaro

O país sob Bolsonaro está desgovernado no controle da pandemia, na economia, na política industrial, na política externa e o meio ambiente vem sendo literalmente queimado. Há hoje um abuso de
preços básicos e a culpa é da dupla Bolsonaro/Guedes, que priorizou a balança comercial positiva,
vendendo todos os produtos do consumo interno. O resultado é a falta de comida no prato, fábricas
parando por falta de matéria prima, desemprego e recessão.

Garantimos direitos!

Carta-compromisso

Nesse cenário tão adverso, diante de tudo isso, o Sindicato
dos Químicos está assinando mais uma vez a Convenção
Coletiva do Setor Químicos com a reposição da inflação oficial
nos salários e no piso salarial, e reafirmando a manutenção
das cláusulas sociais até 2021.

As negociações da Campanha Salarial 2020 do Setor Químico
tiveram início em setembro e sindicatos filiados à Fetquim e o
sindicato patronal decidiram antecipar o fechamento da Campanha e assinar uma carta-compromisso garantindo reajuste dos
salários e do piso, a partir de 1º de novembro, pelo índice da
inflação acumulada medida pelo INPC/IBGE.

Assim, garantimos direitos como:
Manutenção de Cláusula de PLR
Adicional de Hora extra de 70% na semana
Adicional de Hora extra de 110% nos domingos e feriados
Adicional noturno de 40%
Auxílio creche para as trabalhadoras, com reembolso de até
50% do piso

Também será iniciado um debate sobre incluir o home-office na
Convenção Coletiva.
Devido ao impacto da epidemia na indústria química, a PLR
2020, a ser paga em 2021, terá, EXCEPCIONALMENTE um valor
diferenciado, exceto para as empresas que possuem programas
próprios. Mas atenção, isso valerá somente para este ano.
Leia mais no verso.

Convenção Coletiva de Trabalho está acima de todas as leis que foram rasgadas!
Conheça e faça valer os seus direitos.
Você encontra a íntegra da Convenção Coletiva no site do Sindicato:
www.quimicosabc.org.br

1

Veja o que foi acordado na
carta-compromisso:
1. Salários a partir de 1º de novembro 2020

Até R$ 8.745,46: reajuste de 100% do INPC (estimado em 3,59%)
Superiores a R$ 8.745,46: valor fixo correspondente à aplicação de 100% do INPC
(estimado em 3,59%) sobre R$ 8.745,46

2. Piso Salarial a partir de 1º de novembro de 2020

Para empresas com até 49 trabalhadores: aplicação de 100% do INPC (estimado
em 3,59%) no valor atual de R$ 1.595,97
Para empresas com 50 ou mais trabalhadores: aplicação de 100% do INPC
(estimado em 3,59%) no valor atual de R$ 1.637,11

3. PLR 2020 para empresas que não tem programa próprio
Para empresas com até 49 trabalhadores: R$ 750,00
Para empresas com 50 ou mais trabalhadores: R$ 850,00

Nota: A redução nos valores da PLR é excepcionalmente neste ano de 2020
por conta da pandemia. Em 2021, voltam os valores sem redução.

Giro pelas fábricas

PLR aprovada nas
localidades da AkzoNobel
A proposta da PLR da multinacional AkzoNobel, líder em tintas
decorativas, foi aprovada pela Comissão de PLR 2020/2021 e será
paga em fevereiro de 2021 aos trabalhadores e trabalhadoras nas localidades da
AkzoNobel Mauá - Santo André e São Bernardo.

Colônia de Férias de Caraguá
será reaberta em 30 de outubro
Serão disponibilizados 18 apartamentos exclusivamente aos sócios e sócias do Sindicato.
Esse número equivale a 40% da capacidade de hospedagem, conforme determina o
decreto municipal nº 1.327, de 21 de setembro de 2020.
A administração do Sindicato já está atuando para que a abertura obedeça a todos os
critérios e procedimentos de segurança estabelecido pelo governo devido à pandemia.
Enquanto houver a limitação de 40%, os 18 apartamentos serão disponibilizados somente
aos associados da entidade, não contemplando vagas para outras entidades sindicais e
nem aos sócios usuários. Outros critérios para abertura são: garantia de distanciamento
social, higiene pessoal, uso de máscara e álcool gel 70%, aferição de temperatura e
limpeza e higienização dos ambientes.

Editorial

VIDA, EMPREGO e DIREITOS
A pandemia, além das milhares de vítimas
fatais, escancarou a pobreza e a crise
econômica instalada no País. O PIB no
2º trimestre de 2020 foi 9,7% inferior ao
1º trimestre de 2020, que já apresentava
resultado negativo. São dois trimestres
consecutivos de perdas.
A alta das moedas estrangeiras impacta no valor dos
insumos da cadeia petroquímica e aumenta o preço
dos alimentos, que têm sua produção voltada para a
exportação.
O desemprego assola 13,7 milhões de trabalhadores
e a redução no valor do auxílio emergencial de R$ 600
para R$ 300 afetará a renda da população mais pobre.
Essa conjuntura bastante adversa impacta as negociações coletivas. Das campanhas salariais realizadas,
entre janeiro e agosto, mais de 28% foram abaixo da
inflação, e hoje as campanhas em andamento, como
metalúrgicos e gráficos, enfrentam ofensivas patronais,
como o congelamento de salários ou parcelamento de
reajuste.
No Setor Químico, o aprofundamento da crise trouxe
fechamentos de postos de trabalho. Entre os meses de
janeiro e julho foram cerca de 9 mil postos de trabalho
a menos no Estado de São Paulo, sendo quase 7 mil
no setor Plástico.
Diante desse cenário de crise e ameaças a direitos,
a manutenção da cláusula de PLR, ainda que excepcionalmente e exclusivamente menor para este ano
(exceto para as empresas que possuem programas
próprios) é uma importante conquista. Assim como a
renovação da Convenção Coletiva sem perda salarial
e manutenção das cláusulas sociais é um importante
avanço.
A última estimativa do Banco Central indica que na
data-base 1º de novembro o INPC/IBGE acumulado
dos 12 meses será de 3,59%, acima dos 2,55% do
ano passado. Se levarmos em consideração a elevação dos índices de inflação, que deve perdurar nos
próximos meses, a negociação antecipada mostrou-se
bastante assertiva. Um congelamento ou parcelamento
do reajuste, acarretaria a perda ainda maior do poder
de compra dos salários.
Vamos valorizar nossas conquistas e nos manter unidos, defendendo a VIDA, o EMPREGO e DIREITOS.

Para fazer a reserva da sua hospedagem com total segurança, ligue para o plantão
telefônico do Sindicato: De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, no tel. 4433 5800.

Raimundo Suzart, presidente do Sindicato

www.quimicosabc.org.br

www.facebook.com/sindicato.quimicos/

www.youtube.com/TVQuimicosABC
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(11) 9 8958 5915
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