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SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, PLÁSTICOS, FARMACÊUTICOS E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO

Assembleia de 
trabalhadores referenda 
acordo que garante 
também abono de R$ 800, 
reajuste de mais de 13% na 
PLR e ampliação do auxílio-
-creche. Acordo foi assinado 
em 17 de abril, na sede da 
Fetquim (Federação dos 
Trabalhadores Químicos).  

Dia 15 de abril, trabalhadores 
se manifestaram em todo o 
País, contra o Projeto de Lei n. 
4.330, aprovado no Congresso 
Nacional, que amplia a 
terceirização para todos os 
setores da economia. O PL não 
melhora a situação de quem já 
é terceirizado e reduz direitos 
adquiridos, como férias, 13º 
salário e FGTS. Trabalhadores 
estão mobilizados contra 
esse ataque frontal aos seus 
direitos. A luta agora é para 
que a presidenta Dilma vete o 
projeto. 

País se mobiliza contra o PL 4.330

Diretoria 
toma posse

A diretoria do Sindicato dos Químicos, eleita para a gestão 2015/2019, 
tomou posse oficialmente no dia 15 de abril.
A nova direção conta com integrantes da gestão anterior, mas teve uma 
renovação de 37% e garantiu uma representação de 33% de mulheres.
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Setor farmacêutico garante 8,5% de 
reajuste em todas as faixas salariais

Os trabalhadores do setor 
farmacêutico aprovaram em 
assembleia a assinatura do 
acordo do setor que garante 
reajuste de 8,5% em todas as 
faixas salariais, até o teto de 
R$ 7.119,00; acima desse valor, 
o reajuste é fixo em R$ 605,11.

Foram garantidos também 

um abono de R$ 800,00 e re-
ajuste de 13,6% no valor da 
PLR mínima (para empresas 
que não têm um programa 
próprio). Empresas com até 
100 trabalhadores devem pa-
gar uma PLR mínima de R$ 
1.341,00 e, acima de 100 tra-
balhadores, devem pagar R$ 

1.860,00. Acompanhe abaixo a 
tabela completa dos reajustes!

De acordo com Osvaldo Be-
zerra, coordenador-geral do Sin-
dicato, essa campanha garantiu 
três importantes conquistas: 
“reajuste linear para todas as 
faixas salariais, aumento do 
valor do teto, beneficiando tam-

bém os trabalhadores do escri-
tório, cujos salários costumam 
ser mais altos, e ampliação do 
auxílio-creche”. No caso do au-
xílio-creche, o benefício foi es-
tendido para o ano todo em que 
a criança completa 30 meses. 

O sindicalista observou 
ainda que as negociações fo-

ram bastante sofridas devido 
ao momento econômico que 
o País vive. “No ano passado 
a indústria farmacêutica fatu-
rou alto, mas os empresários 
temem pelos resultados de 
2015 e, por isso, não foi uma 
tarefa fácil garantir avanços 
nesta negociação”, avaliou.

VALE-ALIMENTAÇÃOPISOS

PLR*

ABONO

ACESSO A MEDICAMENTOS

AUXÍLIO-CRECHE

LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS 

R$ 1.341,00 (até 100 trabalhadores)
R$ 1.860,00 (acima de 100 trabalhadores)

R$ 800,00 – 8,1% de reajuste
Pagamento em duas parcelas iguais (julho e 
outubro), ou parcela única, em setembro 

Para salários até R$ 1.996,48 (8,5%) – 80% do valor da 
nota fiscal até o limite mensal de compra
Para salários de R$ 1.996,49 até R$ 3.221,80 (8,5%) – 
50% do valor da nota fiscal até o limite mensal de compra
Para salários acima de R$ 3.221,81 (8,5%) – 30% do 
valor da nota fiscal até o limite mensal de compra
Para salários acima de R$ 6.201,62 (6%) – R$ 1.860,48, 
limite de subsídio fixo

O reembolso será estendido até o dia 31 de dezembro 
do ano em que a criança completar 30 meses.

8,5% de reajuste para salários até R$ 7.119,00
Acima de R$ 7.119,00, reajuste fixo de R$ 605,11

R$ 1.253,17 (para empresas até 100 trabalhadores) 
R$ 1.410,50 (para empresas acima de 100 trabalhadores) 

(reajuste de 13,6%)

(reajuste de 8,5%)

R$ 100,00 – 9,78% de reajuste (para empresas 
até 100 trabalhadores)
R$ 160,00 – 10,76% de reajuste (para empresas 
acima de 100 trabalhadores)

REAJUSTE SALARIAL
Houve alteração no cronograma de implementação, 
beneficiando mais mulheres até janeiro de 2016. A partir 
de abril de 2015, passa a vigorar em empresas com mais 
de 150 trabalhadores e, a partir de janeiro de 2016, passa 
a vigorar em empresas com mais de 100 trabalhadores.

Fique por dentro dos avanços CONHEÇA A PROPOSTA

Trabalhadores nas ruas contra o PL 4.330, que precariza o trabalho
É inegável que estamos 

vivendo tempos difíceis, co-
mecemos pelo pacote de mal-
dades que está em gestação 
no Congresso Nacional. Extre-
mamente conservador e de 
direita, esse Congresso tenta 
de todas as formas deslegiti-
mar o poder da Presidenta da 
República para impor a sua 
pauta. 

E um dos mais duros gol-
pes contra a classe trabalha-
dora saiu do Congresso no dia 
8 de abril, com a aprovação na 
Câmara dos Deputados do PL 
nº 4.330/04, que regulamenta 
a terceirização, apesar da re-
sistência de organizações dos 
trabalhadores, centrais sindi-
cais e instituições do direito 
do trabalho. Trata-se de inédi-
to ataque aos direitos traba-
lhistas consolidados em 1943 

pela CLT. Um desmonte que, 
salvo exceções, teve repúdio 
coeso dos deputados do PT, 
PSOL e PCdoB. 

Entretanto, muitas são as 
manifestações contrárias ao 
PL, fortalecendo os embates 
que se travarão no Senado. 
Organizações sindicais con-
vocaram  paralisação nacio-
nal; magistrados, procura-
dores do trabalho, auditores 
fiscais, professores, pesqui-
sadores, enfim, entidades do 
mundo do trabalho mostram 
que se trata de projeto que 
não avança na concretização 
dos princípios constitucio-
nais da dignidade humana e 
do valor social do trabalho, 
pilares da República. 

O projeto elimina os limites 
das formas de contratar, mer-
cantiliza o trabalho humano, 

fragmenta os laços de solida-
riedade e escancara as possi-
bilidades da contratação de 
servidores sem concurso, con-
quista da cidadania brasileira. 

O projeto apresenta po-
tencial altamente precariza-
dor das relações de trabalho. 
Além de corresponder a uma 
reforma nunca antes vista 
desde 1943, sem os freios ao 
movimento insaciável de acu-
mulação da riqueza, atingirá 
direitos sociais conquistados 
na luta pelos trabalhadores, 
estimulará a “pejotização”, 
reduzirá a massa salarial, 
aprofundará as desigualda-
des e a discriminação e enfra-
quecerá os sindicatos. 

Muitos que defendem o 
PL empunham a bandeira da 
“modernidade”. “Moderni-
zar” seria terceirizar mão de 

obra que vai trabalhar inte-
grada ao processo produtivo, 
junto à maquinaria e às tec-
nologias, em regra proprie-
dade da empresa principal, 
ganhando salários menores e 
em piores condições de traba-
lho. O que as pesquisas têm 
demonstrado é que as ter-
ceirizações têm encontrado 
freios no entendimento con-
solidado pelo TST na Súmula 
331. O PL, ao invés de avan-
çar em relação a esse entendi-
mento, retrocede. Ao ampliar 
a terceirização para qualquer 
tipo atividade, abre a possi-
bilidade de que todos os tra-
balhadores brasileiros sejam 
terceirizados, sem os direitos 
históricos – FGTS, 13º salário, 
férias, repouso, direito à jor-
nada, entre outros – e sem 
que responsabilidade solidá-

ria entre tomadora e terceiras 
seja definida.

Ainda, será prejudicial aos 
consumidores, com a piora 
da qualidade dos serviços, 
como já ocorre nas áreas de 
telefonia, serviços bancários, 
energia e água. As empresas 
de prestação de serviços, de 
curta vida e notórios desapa-
recimentos do dia para a noi-
te, deixam desamparados tra-
balhadores e causam danos 
à sociedade e à constituição 
dos fundos públicos, como é o 
caso do INSS e do FGTS, crian-
do mais dificuldades para a 
construção de uma sociedade 
mais igual e justa. O não ao 
PL unifica os que acreditam 
nas possibilidades transfor-
madoras da luta política.

Diretoria Colegiada
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*PLR para empresas sem programa próprio


