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REAJUSTE
2,55% (equivalente a 100% do INPC) até o teto de R$ 8.745,46
Para quem ganha acima do teto (R$ 8.745,46), será acrescido o 
valor fixo de R$ 223,01
SALÁRIO NORMATIVO
Para empresas com até 49 trabalhadores: R$ 1,595,97 (2,55% 
de reajuste)
Para empresas com 50 ou mais trabalhadores: R$ 1.637,11 
(2,55% de reajuste)
PLR
Para empresas com até 49 trabalhadores: R$ 1.035 reajuste de 
3,5% (aumento real de 0,93%)
Para empresas com 50 ou mais trabalhadores: R$ 1.150 reajuste 
de 3,6% (aumento real de 1,02%)

MAIS
O Acordo Coletivo do setor 

químico foi assinado no dia 12 
de novembro por mais dois anos, 
com isso, a categoria garante 
todos os direitos até 2021. 

O reajuste negociado repõe 
a inflação do período, que, de 
acordo com o INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor), fechou em 2,55%.

Além de repor as perdas do 
período, a negociação garante 
ganho real na PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados), 
manutenção do grupo de tra-
balho para discutir os impactos 
da reforma trabalhista e, princi-
palmente, todos os direitos.

 “Os químicos de São Paulo têm 
uma das melhores convenções 
do país, com direitos muitos su-
periores aos garantidos pela CLT 
(Consolidação das Leis do Traba-
lho). Manter esses direitos é, sem 
dúvida, a melhor conquista da 
categoria”, diz Hélio Rodrigues, 
coordenador geral do Sindicato.

RENOVAMCONVENÇÃO

CONQUISTAS DESTA NEGOCIAÇÃO SALARIAL

Antenor Eiji Nakamura e
Hélio Rodrigues assinam o

Acordo Coletivo do setor químico
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CUT ESTADUAL ELEGE NOVA DIREÇÃO
O 15º Congresso Esta-

dual da CUT São Paulo (Ce-
cut-SP), realizado no últi-
mo fim de semana, elegeu 
a nova direção da entidade, 
que ficará no comando até 
2023.

Douglas Izzo se man-
tém na presidência e nosso 
dirigente, Renato Zulato, 
também foi mantido na Se-
cretaria de Administração e 
Finanças. 

Por conta da liberdade do 
ex-presidente Lula na sex-
ta-feira (8), o Congresso foi 
encerrado antecipadamen-
te para que os dirigentes 

p u d e s s e m 
participar do 
ato realizado 
no dia 9, em 
São Bernar-
do do Cam-
po.

O secre-
tário geral, 
João Cayres, 
d e s t a c o u 
que o Con-
gresso marca 
um momen-
to de resistência e de con-
quista do movimento sin-
dical. “A liberdade de Lula 
é símbolo de uma intensa 

DECISÃO SOBRE O PROCESSO

O Sindicato ingressou 
com um processo contra a 
Caixa Econômica Federal 
pleiteando que a correção 
do saldo do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço) dos trabalhadores 
seja feita pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor), e não mais pela 
TR (Taxa Referencial), o que 
daria um ganho considerá-
vel no saldo das contas.  

A ação é de 2014 mas foi 
suspensa pelo  STJ (Supre-
mo Tribunal de Justiça), 
que resolveu que as ações 
sobre um mesmo tema de-
vem ter uma decisão igual 

para todos, a fim de evitar 
insegurança jurídica. 

Em abril de 2018, o STJ 
decidiu manter a TR como 
índice de correção ao jul-
gar uma ação do Sintaema 
(Sindicato dos Trabalhado-
res em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente)  de Santa Cata-
rina.  

Porém, no STF trami-
ta uma Ação Direta de In-
constitucionalidade que 
também discute a forma de 
correção do Fundo e que 
será julgada no próximo dia 
12 de dezembro.  A decisão 
final será para todos os tra-
balhadores do País.

SORTEIO DE VAGAS
PARA O FINAL DO ANO

O sorteio de vagas para 
as festas de fim de ano – fe-
riados de Natal e Ano-No-
vo –, para as colônias de 
Caraguatatuba e Solemar, 
será realizado no dia 1º de 
dezembro, às 10h, no Sindi-
cato (Rua Tamandaré, 348 – 
Liberdade).

Para participar, os sócios 
interessados devem retirar 
uma senha no Sindicato 
ou por telefone até o dia 28 
de novembro. As senhas só 
serão entregues na sede ou 
pelo telefone 3209-3811, ra-
mal 217, com Marília.

No dia do sorteio, o só-
cio deve comparecer à sede 
do Sindicato com a senha, 
o RG, ou outro documento 
com foto, e a carteirinha de 

associado. Caso não pos-
sa comparecer no dia, ele 
poderá ser representado 
por outra pessoa, que deve 
estar com os documentos 
do associado. É importan-
te lembrar que cada pessoa 
pode representar apenas 
um sócio.

O portão será fechado às 
10h para o início do sorteio, 
e o horário será rigorosa-
mente respeitado.

Para os outros períodos 
do ano, as reservas do clu-
be de campo e das colônias 
podem ser feitas direta-
mente no Sindicato, com 
antecedência mínima de 30 
dias. No período de Natal e 
Ano-Novo, o clube de cam-
po estará fechado.

DEZEMBRO FESTIVO NO CLUBE DE CAMPO

O Sindicato planejou ações 
especiais para o Clube de Campo 
de Arujá nos domingos de de-

zembro (dias 1º, 8 e 15). Nessas 
datas haverá monitores e ginca-
nas para entreter a garotada.

luta que marcou a nossa 
gestão anterior e, certa-
mente, marcará nossa pró-
xima gestão. Temos muitos 

desafios com o atual gover-
no, mas a nossa luta se for-
talece com Lula nas ruas”, 
constatou.

DINO SANTOS

DO FGTS SAI EM DEZEMBRO


