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SINDICATO GARANTE REAJUSTE DE 3,31% 
E DIREITOS PARA O SETOR FARMACÊUTICO

Assembleia será substituída por coleta de assinaturas
Tradicionalmente o Sindicato 

encerra as campanhas salariais 
com uma assembleia de votação 
em que os trabalhadores votam 
pela assinatura do acordo.  

Devido à crise de saúde que 
o país vive, não estão permiti-
das as assembleias.  Portanto, a 
diretoria do Sindicato percorre-
rá as fábricas do setor para ou-
vir os trabalhadores e coletar as 
assinaturas necessárias para o 
encerramento desta campanha 
salarial. 
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Setor farmacêutico conquista reajuste de 
3,31% e Convenção Coletiva por dois anos
Depois de muitas conversas 

com o sindicato dos empresários, 
a diretoria do Sindicato dos Tra-
balhadores do Setor Farmacêuti-
co arrancou dos patrões a repo-
sição integral da inflação, 3,31% 
(referente aos últimos doze me-
ses) e a renovação do acordo co-
letivo, com mais de 80 cláusulas, 
por dois anos.

Considerando uma conjuntu-
ra de crise econômica e estagna-
ção da economia mundial provo-
cada pela COVID-19, a diretoria 
do Sindicato considera o resulta-
do das negociações bastante sig-
nificativo.

Esse índice deve ser aplicado 
em todos os salários até o teto de 
R$ 8.800. Para quem ganha acima 
desse valor, o reajuste será de R$ 
291,28.

Os novos pisos são: R$ 
1.607,79 (até 100 trabalhadores) 
e R$ 1.805,67 (acima de 100 tra-
balhadores).

A PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) para empresas que 
não têm um programa próprio 
está garantida nos valores atuais: 
R$1.774,43 (até 100 trabalhado-
res) e R$ 2.461,94 (acima de 100 
trabalhadores).

O vale-alimentação será corri-
gido pela inflação, mas a partir do 
mês de junho. Os novos valores 
são: R$ 240,71 (até 100 trabalha-
dores) e R$ 361,59 (acima de 100 
trabalhadores). O subsídio para 
medicamentos foi garantido nos 
valores da atual Convenção Cole-
tiva.

Na avaliação de Deusdete das 
Virgens, diretor do Sindicato e 

coordenador de Finanças da Fe-
tquim (Federação dos Trabalha-
dores do Ramo Químico), a ma-
nutenção de todas as cláusulas 
do acordo coletivo é, sem dúvi-
da, um ganho muito importante 
para o setor farmacêutico neste 
momento.

“Garantimos a reposição da 
inflação e não podemos esquecer 
que a crise de saúde que o país 
vive hoje, em função da pande-
mia do coronavírus, terá reflexos 
consideráveis na economia do 
país e que o governo Bolsonaro 
só pensa em retirar mais e mais 
direitos dos trabalhadores. Por-
tanto, nossa convenção é nossa 
proteção”, explica Deusdete.

Os sindicatos que negociam 
neste primeiro semestre, em sua 
maioria, estão com dificuldades 

de concluir suas negociações e 
renovar suas respectivas con-
venções. “Somos os primeiros do 
setor farmacêutico no país a ga-
rantir a renovação da convenção 
neste momento difícil”, observa o 
sindicalista.

A proposta negociada entre 
os empresários do setor e a Fet-
quim ainda precisa passar pela 
aprovação de todos os sindicatos 
que negociam conjuntamente. 
Nosso Sindicato está avaliando a 
melhor forma de viabilizar essa 
aprovação, uma vez que neste 
momento não estão permitidas 
assembleias e aglomerações. No 
entanto, independentemente da 
aprovação, há um compromisso 
dos empresários em repassar o 
reajuste imediatamente aos tra-
balhadores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONSULTA À CATEGORIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, 
TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇU e CAIEIRAS, por seu coordenador-geral, Sr. Hélio Rodrigues de Andrade, pelo presente 
edital, FAZ SABER: 
Considerando as decisões governamentais sobre o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), 
especialmente com relação às medidas de emergência de saúde pública para a contenção e a prevenção a fim de assegurar a 
saúde da população e dos trabalhadores em geral. 
Considerando a necessidade de implantação de medidas para a preservação dos empregos e a renda dos trabalhadores. 
Considerando que, em razão dessas medidas, em especial o isolamento social, devem ser evitadas as aglomerações, dentre elas 
as assembleias para a aprovação de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho.
Considerando que para a renovação da norma coletiva no ano de 2020, negociada com o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo), entidade que representa as empresas pertencentes às indústrias de produtos 
farmacêuticos, é necessária a consulta aos trabalhadores abrangidos sobre a proposta negociada, nos termos exigidos pela 
legislação do trabalho. 
Considerando que a proposta final negociada para o período de 1º/4/2020 até 31/3/2022 consiste em salário normativo de R$ 
1.607,79, por mês, para empresas com até 100 (cem) empregados e de R$1.805,67, por mês, para empresas a partir de 101 (cento 
e um) empregados, o reajuste de salário em 1º/4/2020, que será aplicado sobre os salários de 1º/4/2019, será de: para os salários 
nominais, até R$ 8.800,00, o percentual de 3,31%; para os salários nominais superiores a R$ 8.800,00, o aumento salarial será 
um valor fixo R$ 291,28; o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) corresponderá ao valor de R$ 1.774,43 para 
empresas com até 100 empregados e de R$ 2.461,94 para empresas a partir de 101 empregados, a ser pago em 2 (duas) parcelas 
iguais, sendo a primeira até 31/7/2020 e a segunda até 6 (seis) meses após ou, alternativamente, a critério da empresa, numa 
única parcela, até 30/9/2020. O acesso dos trabalhadores a medicamentos será reajustado da seguinte forma: para os salários 
de até R$ 2.530,18, será subsidiado pelas empresas 80% do valor da nota fiscal; para os salários de R$ 2.530,19 até R$ 4.083,05, 
será subsidiado 50% do valor da nota fiscal; para os salários acima de R$ 4.083,05, será subsidiado 30% do valor da nota fiscal, 
ficando os 70%, e para salários acima de R$ 7.651,87, o limite do subsídio será o valor fixo de R$ 2.295,56. As demais cláusulas 
sociais que constam na norma coletiva anterior serão todas renovadas para o próximo período.  
A proposta na íntegra poderá ser conferida no site do Sindicato: https://www.quimicosp.org.br/.
Informamos que, excepcionalmente, os trabalhadores serão consultados diretamente nos locais de trabalho, quando serão 
colhidas as suas a assinaturas.
As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail secretariageral@quimicosp.org.br ou pelo WhatsApp +5511963145629.

São Paulo, de abril de 2020. 
Hélio Rodrigues de Andrade

Diretoria Colegiada.

PLR do setor químico: 
novas datas de pagamento
A Convenção do setor quími-

co, assinada por dois anos (2019-
2021), garante o pagamento da 
PLR (Participação nos Lucros e 
Resultados). Entretanto, por con-
ta da pandemia do coronavírus, 
muitas empresas estão enfren-
tando dificuldades financeiras e 
procuraram o Sindicato para ne-
gociar. 

O pagamento está garantido, 
mas foi negociado um aditivo na 
Convenção que prevê mudança 
nas datas de pagamento. 

As novas datas são: a primeira 
parcela em 30 de junho e a se-
gunda parcela em 30 de outubro 
ou, a critério da empresa, em uma 
única parcela, em 30 de agosto. 

“É importante observar que o 
pagamento da PLR está atrelado 
ao lucro das empresas, que neste 
momento está prejudicado. Nós 
nos antecipamos na conversa 
para garantir o pagamento a to-
dos os trabalhadores”, explica Hé-
lio Rodrigues, coordenador geral 
do Sindicato.  


