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Reajuste salarial, ganho real
na PLR e direitos garantidos

s trabalhadores do 
setor químico vo-

taram pela assinatura do 
acordo coletivo da catego-
ria em assembleia realiza-
da no dia 25 de outubro. O 
reajuste negociado com os 
empresários será a reposi-
ção integral da inflação, de 
acordo com o INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor), que deve ser 
divulgado em 10 de novem-
bro. A estimativa é a de que 
a inflação acumulada nos 
12 meses referentes à data-
-base dos químicos gire em 
torno de 2,72%. 

Com a economia do país 
completamente travada, 
as negociações deste ano 
foram bem complicadas. 

Depois de várias rodadas 
de negociações com a ban-
cada patronal, os quími-
cos conseguiram garantir 
ganho real na PLR (Parti-
cipação nos Lucros e Re-
sultados) e a renovação da 
Convenção Coletiva por 
mais dois anos.

Na avaliação do coorde-
nador geral do Sindicato, 
Hélio Rodrigues, a garan-
tia dos direitos por dois 
anos é a maior conquista 
desta campanha salarial. 
“Em tempos de ataques 
aos trabalhadores e ao mo-
vimento sindical, ter uma 
Convenção Coletiva reno-
vada até 2021 é, sem dúvi-
da, uma importante vitó-
ria”, diz Hélio.

CONFIRA COMO FICARAM OS REAJUSTES

REAJUSTE SALARIAL
• 100% INPC (estimativa de 2,72%).

SALÁRIO NORMATIVO
• 100% INPC.

PLR
• Até 49 trabalhadores: R$ 1.035. Reajuste de

3,5% (haverá ganho real de 0,76%, de acordo com
última estimativa).

• Acima de 50 trabalhadores: R$ 1.150. Reajuste
de 3,6% (haverá ganho real de 0,86%, de acordo
com última estimativa).

MANUTENÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
 
RENOVAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA
• Cláusulas sociais até 31/10/2021.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA É APROVADA
Novas regras de contribuição dificultam acesso às aposentadorias

Na última semana o Se-
nado aprovou, em segun-
da votação, a reforma da 
Previdência (Proposta de 
Emenda à Constituição nº 
06/2019), que deve ser pro-
mulgada pelo Congresso 
Nacional em novembro e 
passa a valer depois disso.  

Para se aposentar, os tra-
balhadores homens terão 
que contribuir por pelo me-
nos 65 anos de idade, e as 
mulheres, por pelos menos 
62. Também terão que con-
tribuir com alíquotas maio-
res. As pensões por morte 
também foram afetadas e 
haverá redução substancial 
no valor dos benefícios.

CONFIRA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS

1 – OBRIGATORIEDADE DA IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR
• 62 anos para mulheres e 65 para homens.

2 – TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO
• 15 anos, no mínimo, para mulheres e 20 anos, no mínimo, para os homens

que começarem a trabalhar depois que a reforma entrar em vigor.

3 – BENEFÍCIO INTEGRAL SÓ COM 40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO
• Mulheres receberão 100% do valor da aposentadoria depois de contribuírem com o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) por 35 anos. Já os homens terão de contribuir por 40 
anos para receber o benefício integral.

4 – CÁLCULO DA MÉDIA DOS SALÁRIOS REDUZ VALOR DO BENEFÍCIO
• Média será calculada com base em 100% dos salários; hoje são usados só os 80% maiores 
salários desde 1994 e descartados os 20% menores.
 
5 – PENSÃO POR MORTE FICA MENOR
• Viúvas e viúvos passarão a receber apenas 60% da aposentadoria, com adicional de 10% por 
dependente menor de idade. O valor da pensão não poderá ser inferior a um salário mínimo.

6 – TRANSIÇÃO 
• Impõe regras duríssimas de transição, aumentando o tempo de contribuição para o trabalhador 
que está prestes a se aposentar.

CECUT SERÁ 
EM NOVEMBRO

O 15º CECUT (Congres-
so Estadual da CUT), de São 
Paulo, será realizado de 8 a 10 
de novembro, na cidade de 
Praia Grande, litoral paulista.

Cerca de 500 delegados 
já estão confirmados para 
o Congresso, que tem como 
slogan “Lula Livre” e como 

SORTEIO DE VAGAS
PARA O FIM DO ANO

O sorteio de vagas para os 
feriados de Natal e Ano-Novo, 
para as colônias de Caragua-
tatuba e Solemar, será reali-
zado no dia 1º de dezembro, 
às 10h, no Sindicato (Rua Ta-
mandaré, 348 – Liberdade).

Os sócios interessados 
devem retirar uma senha 
no Sindicato ou por tele-
fone. A distribuição das 
senhas vai até o dia 28 de 
novembro. Elas só serão 

entregues na sede ou pelo 
telefone 3209-3811, ramal 
217, com Marília. Mais in-
formações no site do Sindi-
cato: www.quimicosp.org.br.

Para os outros períodos 
do ano, as reservas podem 
ser feitas diretamente no 
Sindicato, com antecedên-
cia mínima de 30 dias. Nos 
períodos de Natal e Ano-
-Novo, o clube de campo 
estará fechado.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

tema “a luta por um Estado 
de São Paulo com empre-
gos, direitos, inclusão e sin-
dicatos fortes”.

Durante o Congresso 
também será eleita a nova 
direção estadual e definido o 
plano de lutas para o próxi-
mo período, de 2019 a 2023.

ENTREGA das SENHAS: Até 28/11 • SORTEIO: 1º de DEZEMBRO, às 10h


