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Trabalhadores com data-base em
novembro já têm reajuste definido
PRINCIPAIS CONQUISTAS
Reajuste de 4,77% (100% do INPC*)
mantendo o poder de compra dos salários dos trabalhadores
foto ilustrativa

Teto: R$ 8.745,46
Parcela fixa aplicada acima do teto:
R$ 417,16
Piso Salarial
Empresas com até 49 empregados:
R$ 1.672,10 (Reajuste de 4,77%)
Empresas com mais de 49 empregados:
R$ 1.715,20 (Reajuste de 4,77%)
- Manutenção da cláusula de PLR (Participação nos Lucros e/ou

Diante das mais diversas crises
em que vive o Brasil, sendo a mais
grave a postura do presidente Jair
Bolsonaro, que não consegue ter um
plano de governo que atenda as
necessidades da população brasileira,
um governo inoperante, onde o país só
caminha para um retrocesso dos piores,
a classe trabalhadora vai continuar
pagando a conta como consequência
do que vem acontecendo.
Além da falta de preparo do
presidente, o mundo inteiro passa por
uma pandemia (covid -19), a qual tem,
infelizmente, colocado a vida cotidiana
dos trabalhadores e trabalhadoras em
geral, nas piores situações já vistas por
todos nós.
Diante dos fatos citados e,
ainda para piorar, a classe trabalhadora
sem nenhuma expectativa de um futuro
melhor, a cada dia que passa a situação
só tem a ser temerosa e foi justamente
dentro dessa situação que os mais
diversos sindicatos trataram as
negociações coletivas, para assegurar

a recomposição das perdas salariais
dos últimos 12 meses para a nossa
categoria.
Mesmo com a choradeira da
bancada patronal nas negociações, foi
assegurado o índice de 4,77% para ser
aplicado nos salários a partir de 1 de
novembro.
Além da recomposição nos
salários, a Fequimfar (Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas
e Farmacêuticas do Estado de São
Paulo) e sindicatos filiados também
garantiram a manutenção da PLR, hora
extra mais favorável do que determina
a legislação, adicional noturno, auxílio
creche, complementação salarial em
caso de afastamento para a
previdência, garantia de emprego ou
salários para os trabalhadores(as)
prestes a se aposentarem, entre outras
cláusulas da convenção que a lei não
garante para a categoria
(trabalhadores).
Veja como ficaram os
reajustes no quadro ao lado.

Resultados) em Convenção Coletiva;
- Hora extra (semana) de 70%;
- Hora extra (domingo e feriados) 110%;
- Adicional noturno de 40%;
- Auxílio creche para todas as funcionárias (com reembolso de até
50% do salário normativo).
*O INPC/IBGE do período ficou em 4,77%
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VOTE CONSCIENTE!

No próximo domingo, 15 de
novembro, acontece a eleição para
prefeito e vereadores. Na maioria das
cidades da nossa base territorial,
haverá apenas um turno, com exceção
dos municípios com mais de 200 mil
eleitores, como é o caso de Sorocaba.
Neste pleito iremos escolher
os vereadores e prefeitos, cargos de
suma importância, pois são esses
políticos que ficam mais próximos da
população.
O eleitor deve estar consciente
da importância de votar em candidatos
que defendem os direitos da sociedade

em geral, além das melhorias na saúde,
educação, saneamento básico, entre
outras demandas, as quais competem
aos representantes eleitos buscarem
soluções que melhorem a qualidade de
vida da população. Devemos cobrar
esse compromisso dos candidatos.
Por isso, companheiros e
companheiras, neste domingo vote em
quem defende os direitos de toda
sociedade, principalmente dos mais
oprimidos.
Por isso, no próximo domingo,
15 de novembro, saiba o histórico do
seu candidato e vote consciente!

Eleições EUA 2020

Sindicalismo dos USA aplaude vitória
de Biden - Kamala e pede apoio a leis
Democratas, a Nota diz: “Os
eleitores sindicalizados alinharamse a Biden e Harris. Sua mensagem
e compromisso para criar ‘a mais
significativa administração prótrabalho e pró-trabalhador ’
ressoou junto aos nossos 12,5
milhões de membros e aos 56
Sindicatos filiados, que desejam ter
mais voz em nossa economia e
política.”
Para a AFL-CIO, “a primeira
agenda dos trabalhadores há muito
atrasada” e o tempo perdido deve ser
compensado com a aprovação da Lei
Heroes, “pra fornecer às nossas
famílias e comunidades suporte e
serviços de emergência em face deste
vírus mortal da Covid-19”. E segue:
“Pedimos que o Congresso
aprove e Biden assine a Lei de
Proteção ao Direito de Organização
no início de 2021 pra garantir aos
trabalhadores que desejam formar ou
filiar-se a um Sindicato poder fazê-lo
de forma livre e justa”.
MAIS INFORMAÇÕES –
Acesse o site da AFL-CIO.

A poderosa AFL-CIO,
central sindical norte-americana,
apoiou a candidatura democrata,
aplaude a vitória Biden-Kamala e
cobra apoio a leis de interesse dos
traballhadores.
Em nota assinada por seu
presidente, Richard Trumka, a
entidade reivindica apoio à chamada
Lei Heroes, que destina US$ 2,2
trilhões ao enfrentamento sanitário e
econômico da Covid-19. Trump
deixou a doença se esparramar pelo
país.
Outra lei para a qual os
dirigentes sindicais pedem apoio é a
que trata da “Proteção ao Direito de
Organização”. A direção da AFL-CIO
quer ver a iniciativa aprovada em 2021.
Quanto ao engajamento pró- Fonte: Agência Sindical
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IBGE: número de desempregados
chega a 13,5 milhões em setembro
Aumento foi de 4,3% no mês e de 33,1% desde maio, mostra pesquisa
A edição mensal da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) Covid-19 estimou que a
população desocupada, que era de
10,1 milhões no começo da
pesquisa, em maio, passou para 13,5
milhões em setembro, um recorde da
série histórica. O aumento foi de
4,3% no mês e de 33,1% desde
maio. Os dados foram divulgados
hoje (23) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
“Há um aumento da
população desocupada ao longo de
todos esses meses. Esse crescimento
se dá em função tanto das pessoas
que perderam suas ocupações até o
mês de julho quanto das pessoas que
começam a sair do distanciamento
social e voltam a pressionar o
mercado de trabalho”, disse, em
nota, a coordenadora da pesquisa,
Maria Lucia Vieira.
A pesquisa estimou a
população ocupada do país em 82,9
milhões de pessoas em setembro,
aumento de 1% frente ao mês
anterior e retração de 1,7% em
relação a maio. “A população
ocupada era de 84,4 milhões em
maio e caiu até o mês de julho,
quando volta a ter variações
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positivas, chegando ao contingente
de 82,9 milhões em setembro. Ainda
está abaixo do número que tínhamos
em maio, mas já mostrando uma leve
recuperação nos meses de agosto e
setembro”, afirmou a pesquisadora.
A força de trabalho, soma
da população ocupada e da
desocupada, passou de 94,5
milhões, em maio, para 96,4 milhões
em setembro. O número de pessoas
fora da força de trabalho caiu 1,5%
em relação a agosto, chegando a
74,1 milhões. Já a taxa de
desemprego passou de 13,6%, em
agosto, para 14%, a maior da série
histórica da pesquisa. Fonte: Agência
Brasil
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Associados terão
mensalidade reduzida
Conforme já discutido nas assembleias da
campanha salarial, a partir deste mês de novembro,
todos os trabalhadores e trabalhadoras associados do
Sindicato terão redução no valor da mensalidade.
Com a proposta da redução da mensalidade
de 2% para 1% do piso da categoria, o equivalente a
R$ 17,15 (dezessete reais e quinze centavos) a
diretoria do Sindicato tem por objetivo alcançar um
número maior de associados, aumentando o quadro
de companheiros e companheiras como sócios da
entidade, mantendo os mesmos benefícios já oferecidos,
além de trabalhar para a implantação de outros
benefícios que possam atender os contribuintes do
Sindicato.

Fique sócio e usufrua
dos benefícios que o
Sindicato oferece!
Apesar de muitos trabalhadores(as) terem
pouco conhecimento da importância do Sindicato
no cotidiano das relações capital e trabalho, em
defesa de melhores salários e condições de trabalho
para toda a categoria, o Sindicato também oferece
diversos benefícios que estão à disposição dos
trabalhadores interessados em usufruí-las, como:
tratamento odontológico, assistência jurídica com
advogados que orientam na parte trabalhista e
também em outros casos não relacionados a essa
área, um clube de campo que conta com 3 piscinas
(adulto com toboágua e infantil), churrasqueiras,
quadra poliesportiva e playground, colônia de férias
em Praia Grande e Ilha Comprida, cabeleireiros
unisex, médico do trabalho, convênios com diversos
estabelecimentos comerciais, cursos de qualificação,
entre outros benefícios.
Outro ponto importante, é que ao se tornar
um associado(a) o trabalhador(a) poderá colocar
como seu dependente a esposa/marido e os filhos
até 18 anos.
Tudo isso por uma mensalidade de 1%
do piso da categoria. Sabemos que nos últimos
anos, com a economia devagar e o alto preço das

coisas, se fizermos uma análise, o trabalhador (a)
economizará muito utilizando os benefícios
oferecidos pela entidade, pagando somente o
equivalenteaR$ 17,15 (dezessete reais e quinze
centavos).
Para se tornar um associado(a), basta entrar
em contato com a secretaria do Sindicato para
solicitar a ficha de sócio. Você também pode
preencher a ficha no site da entidade:
www.sindquimicosdesorocaba.org.br, além de
conferir todos os benefícios oferecidos.

Venha fazer parte do seu Sindicato, ajude a defender seus
interesses. Fique sócio e participe das atividades da entidade.
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ECONOMIA & TRABALHO

PISANDO NA BOLA

Pandemia afeta mais o emprego feminino,
revelam dados do Caged
Os estragos da
pandemia afetam mais o
emprego da mulher. Segundo
dados do Caged, dos 897 mil
postos de trabalho perdidos
entre março e setembro,
588,5 mil eram ocupados por
mulheres.
O assunto foi
manchete
do
Valor
Econômico na segunda (9). A
matéria também constata que
as trabalhadoras têm mais
dificuldade para retornar ao
mercado de trabalho.
Entre os celetistas,
cujo total é de 38 milhões,
cerca de 15 milhões são
mulheres. Segundo dados do
Instituto Ipea, o emprego
formal feminino segue em

Créditos: Agência de Notícias do Paraná

queda, caindo de 40,85% para
40,27%. Em termos de
porcentagem, o Valor
Econômico destaca que “81%
das vagas formais destruídas
em 2020 são de mulheres”.
Muitas vagas antes

ocupadas por mulheres, em
postos tradicionalmente
masculinos, voltam a ser
ocupados por homens, diz a
professora da UFMG, Simone
Wajnman.
Fonte: Agência Sindical

TEC SCREEN
Parece piada, mas essa
empresa ainda vive naquela de
“pior do que está, vai ficar”.
É companheiros e
companheiras, lamentável que
há muito tempo os
trabalhadores e trabalhadoras
da Tec Screen vivam na
expectativa de dias melhores,
no entanto, mesmo a gestão da
fábrica prometendo um futuro
de dignidade e melhorias a seus
empregados, até o momento as
coisas só estão na promessa.
Além dos salários que
não são pagos de acordo com
a lei, muito dos trabalhadores da
empresa, ao serem desligados,
ainda são obrigados a
aguardarem a boa vontade da
empresa para receberem o que

é de direito, e alguns recebem
somente via judicial.
Infelizmente, parece
que a direção da Tec Screen não
está nenhum um pouco
preocupada com os seus
funcionários e faz dos direitos de
cada um o que bem entende.
Passamos por um
momento de pandemia e temos
que tomar todas os cuidados
recomendados para que não
sejamos contaminados, porém,
já vivemos um momento mais
flexível e está na hora dos
companheiros e companheiras
desta empresa começarem a
pensar em retomar a luta para
terem os seus direitos
respeitados, caso isso não
aconteça as coisas só vão piorar.

Clube de Campo abrirá mais
tarde no domingo (15)

COMUNICADO

A direção do Sindicato comunica aos
companheiros e companheiras que neste domingo, dia
15 de novembro, por conta da eleição, o Clube de Campo
irá abrir a partir das 10:30, para que os funcionários do
clube possam votar e depois atender aos colegas que
desejem ir curtir um lazer durante o dia.
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comunicação do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Plásticas,Químicas,
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- CEP: 18035-460- Tel./fax:
(15) 3233.0993 / 9.9198-9211

ASPRO PLASTIC

Clube de Campo:
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Iporanga 2 - Tel.:
(15) 3228-4590/ 9.9194-7302
Sugestões/reclamações:
sind.farm@terra.com.br Diretor responsável: Carlos
Alberto dos Santos
(Presidente) - Diagramação :
Ana Gabriela - Impressão: NG
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O diagnóstico
precoce pode salvar vidas.
O STI Químicos de Sorocaba e Região
apoia essa causa.

FIQUE SÓCIO!
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Essa também não tem
jeito! Para que as coisas
comecem a melhorar para os
seus trabalhadores (as), o
Sindicato terá que usar os
mecanismos de uma paralisação
por tempo indeterminado.
Nessa fábrica, a cada
momento, o desrespeito com os
funcionários é total. O patrão
não cumpre nada do que diz a
lei, faz o que bem entende e,
com essa conduta, os seus
empregados só estão com seus
direitos a ver navios.
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Infelizmente, tivemos um
momento muito complicado por
conta da pandemia e algumas
empresas, se aproveitando da
situação, fizeram tudo a revelia
do que manda a lei, mas chegou
a hora de corrigir as maracutaias
que a direção da Aspro faz com
seus empregados e a qualquer
momento o Sindicato estará
mobilizando os companheiros e
companheiras dessa empresa
para a luta.
Aguardem.

