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Campanha Salarial do Setor Químico:
Reajuste salarial só pela
inflação cheia
Ataque aos direitos, pandemia, arroz e feijão fora do prato, desemprego, desalento...
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.
Mesmo diante de um cenário tão adverso, o Sindicato 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.
Com isso garantimos por mais um ano direitos como:
Manutenção de Cláusula de PLR
Adicional de Hora extra de 70% na semana e 110% aos fins de semana e feriado
Adicional noturno de 40%
O valor do INPC/IBGE do período está estimado em 3, 59%

Veja o que foi acordado com o sindicato patronal:
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.

Convenção Coletiva de Trabalho está acima de
todas as leis que foram rasgadas! Conheça e faça valer os
seus direitos: www.quimicosabc.org.br
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Colônia de Férias será reaberta
a partir de 30 de outubro
Serão disponibilizados 18 apartamentos exclusivamente aos associados/as e sócios/as usuários/as e 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.
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.

Para fazer a reserva ligue para o plantão telefônico do Sindicato:

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.

Segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, no tel. 4433 5800.

Convenção Coletiva
sobre Prensas Injetoras
está em negociação
A Convenção Coletiva de Trabalho em Prensas Injetoras e em Máquinas Sopradoras
vence no próximo dia 31 de outubro e as
negociações para sua renovação já estão em
curso com o sindicato patronal Sindplast.
Essa convenção é um importante instrumento
de prevenção de acidentes e de segurança
aos trabalhadores, além de garantias sociais
aos sequelados.

8 de outubro: Sindicato completa 82 anos de
HISTÓRIA, LUTA e RESISTÊNCIA
PARABÉNS CATEGORIA QUÍMICA DO ABC! Juntos somos MAIS fortes!
Neste 8 de outubro o Sindicato dos Químicos do ABC completa 82 anos de fundação. Em todo
esse período, a lutadora categoria química tem construído uma história belíssima em defesa dos
interesses da classe trabalhadora.
Hoje, frente à economia desgovernada e a uma pandemia que vem ceifando milhares de vidas, o
Sindicato continua resistindo e fazendo seu papel: negociando para garantir empregos e a saúde
do trabalhador/a; negociando para garantir a manutenção dos direitos nas Convenções Coletivas;
e exercendo a função de SINDICATO CIDADÃO, com a promoção da Campanha Quarentena Solidária, arrecadando alimentos e produtos de higiene desde abril para distribuir para a população
mais carente.
Nestes 82 anos de história vem sendo assim: um Sindicato que está sempre pronto para as ações
necessárias em defesa da categoria química e da classe trabalhadora em geral.
Por tudo isso, 8 de outubro é dia de assoprar as velinhas e celebrar!
www.quimicosabc.org.br

www.facebook.com/sindicato.quimicos/

www.youtube.com/TVQuimicosABC

sindicato@quimicosabc.org.br

@QuimicosdoABC

(11) 9 8958 5915
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