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Você conhece seu Sindicato?
Sabe quais são seus direitos?
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O SEU SINDICATO É UMA ASSOCIAÇÃO 
DE TRABALHADORES(AS)

Agora vamos falar sobre o Sindicato! São mais de 30 mil trabalhadores espalhados 
em 950 empresas no ABC, destes 18 mil são associados ao Sindicato dos Químicos 

do ABC. Sua direção é composta por trabalhadores associados ao Sindicato de 
diferentes empresas da categoria assim como você

Companheiro(a), você sabe o que é o Sindicato? E para que ele serve?
Na relação existente entre empresa e trabalhadores, o Sindicato tem um papel que só ele pode 
desempenhar. Afinal, nenhum trabalhador individualmente tem o poder de negociar a manutenção 
dos seus direitos, o reajuste do seu salário, o valor da sua PPR (Programa e Participação nos 
Resultados), ou a solução dos problemas existente no local de trabalho.
Companheiro(a), o Sindicato é uma associação de trabalhadores (as) organizados com objetivo 
de conquistar e garantir seus direitos. Neste sentido, onde os trabalhadores (as) estão mais 
organizados e são sócios do sindicato, eles conseguem melhores conquistas e direitos. No entanto, 
onde não há associados e os trabalhadores não estão organizados, o sindicato é fraco, ou pior: não 
existe sindicato dentro da empresa e pouco a poucos os direitos são retirados.
Pagar esse pequeno valor 1,5% do salário e não usar o Sindicato e como pagar o seguro do seu 
carro. Às vezes a pessoa paga uma valor alto e não usa o seguro e pensa até em interromper o 
pagamento, mas quando o seu carro é roubado vem aquele grande alívio: - Ainda bem que meu 
carro tinha seguro! Portanto, pagar as mensalidades do Sindicato é a mesma coisa; o sócio só dá 
valor quando precisa usar as estruturas do Sindicato.
Toda vez que o trabalhador é demitido, perseguido, adquire uma doença de trabalho (tendinite etc.) 
ou precisa de um advogado, a primeira coisa que ele lembra: “Eu vou procurar o sindicato”.
Portanto, companheiro(a), você que ainda não é sócio ajude a fortalecer a entidade que defende os 
seus interesses como trabalhador.



Preencha a ficha abaixo e SindiCalizE-SE!

abaixo listamos exemplos de algumas conquistas:
• Horas extras de segunda a sexta com 70% e domingos e 
feriados 110%
• Adicional noturno de 40% (superior aos 20% previsto na CLT )
• Licença maternidade de 180 dias, ou seja, 6 meses para 
cuidar de você e de seu bebê
São 83 cláusulas entre econômicas e sociais!

Começamos as negociações da (PPR) 2022. Faça a sua parte!

Sindicalize-se!
Sergio Carasso, dirigente sindical


