
eSPeCIAL SAúde

SUA SAúde IMPORTA
Olá, companheiros (as), o nosso específico de hoje vai tratar de um assunto que para nós do Sin-
dicato dos Químicos do ABC sempre foi muito importante: a questão da saúde dos trabalhadores 
(as) da nossa categoria, ainda mais nos dias de hoje onde enfrentamos uma pandemia.

Hoje nossa convenção tem mais de 20 cláusulas referente a saúde dos nossos trabalhadores (as) 
da nossa categoria, nesse material vamos tratar de algumas dessas cláusulas.

Exemplo é a cláusula 15ª (décima quinta) da convenção, que trata do nosso famoso e muito 
aguardado PLR (Participação nos Lucros e Resultados), na letra H da nossa convenção o Sindi-
cato garante o pagamento integral para todos os trabalhadores (as) afastados por acidente de tra-
balho, sem dúvidas, se não fosse a convenção, o período em que o trabalhador (a) ficou afastado 
seria descontado, e o mesmo só faria jus aos meses trabalhados.

Você sabia que existe uma cláusula que trata de faltas e horas abonadas?

Onde a empresa é obrigada a abonar, pois é, a nossa convenção garante esse abono para diver-
sas situações. Também temos a cláusula 68ª (sexagésima oitava) que trata do direito de recusa 
ao trabalho por risco grave ou iminente.

Outra cláusula muito importante é a cláusula 17ª (décima sétima), que trata da complementação 
que a empresa é obrigada a fazer nos salários dos trabalhadores afastados pelo INSS, caso o 
valor do benefício seja inferior ao salário recebido pela empresa.

A cláusula 62ª (sexagésima segunda) Comissão interna de prevenção de acidente e semana in-
terna de prevenção de acidentes.

Companheiros (as) neste específico tentamos tratar de algumas de muitas cláusulas da nossa 
convenção referente a saúde e segurança no local de trabalho, nesse sentido também temos uma 
cláusula de recomendação sobre o tema assédio moral, onde recomenda-se que a empresa faça 
campanhas internas no sentido de esclarecer aos trabalhadores sobre o assédio.

Por se tratar de cláusulas muito extensas deixamos o convite para quem tiver interesse entrar em 
contato com o Sindicato, ou ler a convenção no site do sindicato (quimicosabc.org.br).
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Trabalhadores(as) + Sindicato: 
jUnTOS SOMOS fORTeS!

Preencha a ficha abaixo e entregue a um diretor do Sindicato

VejA QUAnTOS MOTIVOS VOCÊ 
TeM PARA Se ASSOCIAR
• Médico do trabalho
• Cursos e oficinas
• Advogados trabalhista ,civil e previdenciário
• Informações (boletins impressos e digitais)
• Convênio com colégios e faculdades
• Convênios com clínicas médicas e clínicas odontológicas
• Colônias de Férias para sócios e familiares em Caraguatatuba, no litoral norte e 
também em Solemar, na Praia Grande


