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Atenção: Bolsonaro lançou a MP 905 para cortar direitos 

e você pode perder até o seguro por acidente de trajeto
O governo Bolsonaro lançou a MP 905 para 
permitir ainda mais exploração dos 
trabalhadores e conceder mais benefícios aos 
empresários. Esta MP cria a chamada carteira de 
trabalho verde e amarela. Com a MP 905:

1. O FGTS cai de 8% para 2% ao mês para os 

jovens que entrarem no mercado de 

trabalho;

2. A multa do FGTS cai de 40% para 20%;

3. Redução de 8% no seguro-desemprego;

4. O adicional de periculosidade cai de 30% para 

5%;

5. E você trabalha aos domingos e feriados sem 

hora extra.

6. Restringe a fiscalização do 
trabalho e a aplicação das 
normas de segurança do 
trabalho;

7. Acaba com o benefício da 
previdência para os 
casos de Acidente de 
Trajeto, passando por 
cima da Constituição;

8. Facilita a demissão de 
trabalhadores e estimula 
a informalidade (sem carteira assinada);

9. Enfraquece as punições às empresas que 

c o m e t e m  c r i m e s 
trabalhistas;

10. Revoga 86 itens da 
Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), 
entre os quais direitos 
e  m e d i d a s  d e 
proteção ao trabalho, 
agravando e muito a 
reforma trabalhista 
do governo Temer.

Fora Bolsonaro! Não à carteira verde e 
amarela! Por nossos direitos trabalhistas!

Johnson
Duas caras

A trairagem está pegando na planta piloto. Uma 
diretora de pesquisa não consegue ficar sem 
uma de suas vigias e trouxe para o time dela a 
pessoa que mais ajudou a demitir pessoas na 
Planta Piloto. Ninguém aguenta o terror delas. 
Além disso, há os três mosqueteiros da fábrica, 
que mais perturbam do que trabalham, além de 
cr iarem fofocas  na  equipe,  int r igas  e 
desrespeitar as pessoas, são cheios de querer. 
Ninguém aguenta mais esses pelegos e falsos.

Johnson
Problemas no PPP

As falhas no preenchimento do PPP ainda não 
foram resolvidas. Se cinco companheiros, por 
exemplo, do mesmo setor e máquina pedem o 
PPP, os cinco vêm diferentes. Se o trabalhador 
pede revisão do documento, ele volta pior do 
que estava. Há casos de pessoas que trabalham 
em vários setores e ficam expostas na maior 
parte da jornada de trabalho no setor de maior 
ruído, mas mesmo assim eles colocam no 
documento o menor valor. A secretária do RH diz 
que não poder fazer nada. O pessoal de EHS nem 
sequer atende a companheirada. Quando 
atente, é com a maior arrogância. Vamos cobrar 
da empresa novamente e exigir a correção dos 
PPPs.

Johnson
Via sacra para ir embora

Houve mudança de itinerário de linhas do 3º 
turno. Quem mora na zona leste tem demorado 
50 minutos para chegar em casa. E isso em dias 
normais mesmo. Isso é uma falta de respeito 
com o trabalhador.

Johnson
Sodeho capitalista

A terceirização do restaurante acumula 
problemas para os trabalhadores da Johnson e 
o s  c o m p a n h e i r o s  t e r c e i r i z a d o s .  O s 
trabalhadores do 2º turno ficaram sem jantar no 
sábado, 26 de outubro, por causa da detetização 
do restaurante. A pizza que serviram não deu pra 
todo mundo. E o pior: dois funcionários da 
Sodexo passaram mal. Durante a semana, tem 
faltado mistura no último horário. Às vezes, os 
funcionários esperam até 10 minutos pra repor a 
falta de mistura. As condições de trabalho dos 
companheiros são bem ruins. Muita pressão, 
muito trabalho, pouca mão de obra e péssima 
remuneração.

Johnson
Abusos e desconsideração

Uma supervisora do Toucador não tem a menor 
consideração pelo pessoal. Ela terminou a 
quarta turma em um domingo fazendo o pessoal 
trabalhar cinco dias e folgar apenas um antes de 
mudar a escala. Fez o pessoal marcar férias no 
dia 9, o que confronta com os dias de recesso. 
Para fechar o ano, montou a escala de quarta 
turma de 2020 fazendo o pessoal voltar no dia 4 
de janeiro. Isso é puro descaso com o pessoal. 
Sem falar que deixou o supervisor e o RT do 
primeiro turno vigiando o horário de café e 
refeição do pessoal. Ninguém aguenta mais 
tanta pressão.

PP Cardillo Free light

Picaretagem

A empresa saiu do endereço de atuação e levou 
os funcionários para outro local sem dar 

nenhuma explicação e sob novo CNPJ. Há falta de 
depósito do FGTS, sobram humilhações e 
intimidações. O pessoal é obrigado a trabalhar 
fora do horário de trabalho e sem registrar hora 
extra. Há funcionários com férias vencidas e sem 
previsão de pagamento. Absurdo! Vamos pra 
cima da empresa e cobrar fiscalização da SRTE 
(Secretaria Regional do Trabalho e Emprego). 
Va m o s  e x i g i r  t o d o s  o s  d i r e i t o s  d o s 
trabalhadores!

BASF
Morte

Mais um companheiro da antiga terceirizada 
Pollus (atual Gosil) faleceu na Basf. Os 
companheiros estão indignados com a empresa 
mãe que contrata estas empresas terceiras com 
um convênio que não presta para nada sem 
nenhuma cobertura.

BASF
Aniversário de morte

No dia 15 de dezembro, faz um ano da morte do 
companheiro Luciano da terceirizada Pollus. O 
caso continua sem nenhuma explicação. A Basf 
nunca prestou solidariedade à família e não 
pagou nenhuma indenização.

BASF
Desigualdade e exploração

A empresa repassou 2,55% de inflação em 
Jacareí, mas aplica índices maiores em outras 
localidades. A empresa que está a todo valor, 
lucrando barbaridade, concedeu aumento 
ridículo e ofereceu salgadinho e refrigerante 
quente aos funcionários como compensação. A 
desigualdade é absurda e injusta com os 
companheiros (as).
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CAMPANHA S AL ARIAL 2019

Químicos mantém direitos da Convenção e avançam por fábricas

A cada ano, a Campanha Salarial da 
categoria química se torna a mais 
importante da história da categoria. Os 

governos que têm se sucedido na presidência e no 
Congresso representam os patrões e cometem 
atentados mais atentados contra os nossos 
direitos. Por isso, a negociação de Campanha 
Salarial em defesa da nossa Convenção Coletiva e 
das negociações por fábrica se tornam ainda mais 
importantes.

Este ano, nós conseguimos preservar a 
Convenção Coletiva e impedimos mais uma vez a 
imposição do banco de horas e outros pontos.

Com a aprovação da terceirização 
irrestrita e a reforma trabalhista pelo corrupto 
governo Temer e a segunda fase da reforma 
trabalhista com o governo Bolsonaro, o mundo do 
trabalho tem sido destruído e o trabalhador 
empurrado para a informalidade, para postos de 
trabalho precários e salários e direitos cada vez 
mais insuficientes para a subsistência.

Aqui tem muita luta! A manutenção da 
nossa Convenção e as conquistas por fábrica 
confirmam que a categoria química da região é 

e x e m p l o  d e  l u t a  e 
conquistas!
 Confira os pontos da 
Convenção Coletiva:

Reajuste
· 2,55% (100% do INPC de 

1 / 1 1 / 2 0 1 8  a 
31/10/2019)

Acréscimo fixo de R$ 223,01 
a c i m a  d o  t e t o  d e  R $ 
8.745,46;

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$ 

1.035,00 - reajuste de 3,5% (aumento real de 
0,93%)

· Para empresas com 50 ou mais trabalhadores: R$ 
1.150,00 - reajuste de 3,6% (aumento real de 
1,02%)

Cláusulas não econômicas
· Manutenção do Grupo de Trabalho para 

d iscussão  dos  impactos  da  Reforma 
Trabalhista;

· Renovação da Convenção Coletiva, cláusulas 
sociais, até 31/10/2021.

FLC 

· Aumento de 2,67% 
· Ticket de R$ 360,00 para R$ 380,00 (5,9% de 

aumento)
· Abono de R$ 360,00 para R$ 380,00 (reajuste 

de 5,9%)
· PLR de R$ 4.100,00 para R$ 4.350,00 

(reajuste de 6%)
· 60 dias de estabilidade
· Cesta de natal para todos os funcionários

Plastic Omnium

· Aumento da Convenção/INPC
· Ticket de R$ 400,00 para R$ 450,00 (reajuste 

de 11%)
· PLR de R$ 5.500,00 para R$ 6.000,00 (sem 

metas)
· Cesta de natal para todos os funcionários

Pelzer

· Aumento de 2,67%
· Ticket de R$ 220,00 para R$ 280,00 (reajuste 

de 12%)
· PLR de R$ 2.500,00 para R$ 3.120,00
· Estabilidade de 120 dias

Tecplas 
· 

4% aumento 
· 8% de aumento sobre a PLR
· R$ 400,00 de abono

Alltec 

· Aumento da Convenção (2,55%) 
· Abono de R$ 200,00

IFF
· Ticket de R$ 300,00 
· Horas extras a 85% e 125%

TI Brasil
· Aumento da convenção
· Nenhuma retirada de direito
· Não aplicação da reforma trabalhista

Amaplastic
· 3% de aumento e demais direitos da 

Convenção

Betunel
· 5% de aumento e demais direitos da 

Convenção

IPA

· Aumento de 4 %
· Ticket de R$ 285,00
· 16 meses de estabilidade para a produção 

logística e almoxarife mão de obra direta 
· PLR de R$ 3.300,00

Johnson

· Manutenção das horas extras de 85% e 130%
· Redução de 10% do transporte
· Manutenção do valor de desconto do vale 

refeição
· Manutenção do adicional de 30% da 4ª 

turma (6x2)
· Acordo para troca de turno de operacional 

para administrativo (hora extra)
· Adiantamento de salário para empregados 

afastado no trâmite para o INSS

A CAMPANHA SALARIAL CONTINUA
Empresas em negociação: Monsanto, Tarket 
(Fademac), Basf, Teknia, Hokkaido, Compass 
Minerals, Dow, Corteva, Solutec, CBE, ICL, 
Wana Química, Veticia, Pulcra.

Assembleia de Campanha Salarial no Sindicato

ACORDOS ESPECÍF ICOS POR FÁBRICA
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O Sindicato dos Químicos 

deseja a todos os 

trabalhadores e 

trabalhadoras um

Feliz Natal
e um 

Ano Novo
repleto de lutas e vitórias!

Recesso de fim de ano:

A sede e subsedes estarão de recesso

de 20 de dezembro a 6 de janeiro.


