CAMPANHA SALARIAL E SOCIAL 2011/2012

Lançamento da Campanha Salarial e Social 2011
Entre os dias 10 e 12 de agosto, aconteceu o Seminário de Negociação Coletiva,
evento que deu início à Campanha Salarial e Social
dos mais de 116 mil trabalhadores e trabalhadoras
dos segmentos químico, plástico, fertilizantes,
abrasivos, cosméticos, tintas e vernizes. Na ocasião,
dirigentes sindicais do Setor Químico de todo estado
de São Paulo que integram a FEQUIMFAR e que
representam a categoria, discutiram e avaliaram
números, dados e propostas referentes ao cenário
nacional e regional do setor. A pré-pauta de
reivindicação foi elaborada e agora será avaliada por
todos os trabalhadores e trabalhadoras.
NOSSAS REIVINDICAÇÕES:





6% de aumento real + Reposição da Inflação
Piso salarial de R$ 1.100,00
Piso para técnicos químicos de R$ 1.800,00
PLR de R$ 1.200,00

CHEGOU A HORA DA LUTA
PELO AUMENTO REAL

Companheiros e Companheiras
Direitos tais como férias, FGTS, adicionais, PLR, 13º salário, entre tantos outros que nos garantem
melhores condições no ambiente de trabalho se devem à luta do movimento sindical. Todas as
nossas conquistas foram resultado direto de um grande trabalho de conscientização e mobilização.
Se hoje temos uma das melhores Convenções Coletivas de Trabalho, isso se deve à soma de
esforços entre toda a categoria, nosso Sindicato e nossa Federação.

VIVA OS TRABALHADORES ORGANIZADOS!
UNIDOS SOMOS SEMPRE FORTES!
 Queremos aumento real
 A reposição integral da inflação
 E uma PLR justa
DADOS DO SETOR*
• Com um faturamento total de US$ 130,2 bilhões, a indústria química brasileira
cresceu 29% em 2010, em relação a 2009;
• Todos os segmentos do setor apresentaram crescimento do faturamento em 2010.
Neste ano, destacou-se o segmento de tintas, esmaltes e vernizes com
crescimento de 30%;
• Atualmente há na Indústria Química Brasileira 710.202 empregos formais. Sendo
que, 48% dos empregos estão no setor do plástico (Tabela 3).
• Dessa forma, a produtividade na Indústria Química em 2010 apresentou um
crescimento de 5,8%, se comparado com o mesmo período do ano anterior.
*Dados da ABIQUIM; IBGE; DIEESE

ATENÇÃO!
Participe da Assembléia
A Luta é de todos e o aumento real será para todos!!!

Dia:
Hora:
Local:
Vale lembrar que a Campanha Salarial e Social deste ano, que abrange negociações com os
representantes patronais do Grupo CEAG-10 da FIESP, deverá alterar apenas as cláusulas
econômicas da Convenção Coletiva de Trabalho. Os itens sociais que constam na Convenção
Coletiva têm vigência até 2012 e só serão debatidos na campanha do ano que vem.
Até o dia 18 de setembro, todos os Sindicatos filiados à FEQUIMFAR, que integram esta Campanha,
terão realizado assembleias nas suas bases, para que a pauta de reivindicações seja entregue ao
Grupo CEAG-10 da FIESP.

A luta é de todos e para todos. A participação tem que ser geral. Temos que
estar atentos e unidos na defesa dos nossos direitos. Nossa luta é sempre
pela manutenção dos direitos conquistados e por uma melhor qualidade de
vida para os trabalhadores.

É ISSO QUE O SINDICATO FAZ!!!
• Se não fosse a luta do Sindicato, junto com a participação de vocês, não
haveria nenhuma conquista e benefícios para você e sua família.
• Algumas pessoas ficam criticando o Sindicato, mas não sabem que elas mesmas
são beneficiadas pelas conquistas de nossos representantes nas rodadas de
negociação com os patrões.
• E tem mais, muita gente não sabe, mas foi o sindicato que lutou pela PLR
(participação nos lucros das empresas, pela licença gestante, por cláuslas
como auxílio funeral e auxílio a filho excepcional.)

• O aumento e as demais conquistas são de todos e para todos. Mas para isso, em
todas as campanhas tem que haver uma mobilização geral. A responsabilidade não
é só dos diretores sindicais e sim do trabalho de todos nós – trabalhadores,
dirigentes dos sindicatos (que são eleitos pelos próprios trabalhadores) e toda a
sociedade. A responsabilidade é de todos em lutar pela manutenção dos nossos
direitos conquistados. Pois, o Sindicato é a casa do trabalhador.
• Lembrando que além de tudo, o Sindicato oferece aos associados direitos a
convênios, descontos, em médico, serviços odontológicos, psicológicos;
assessoria jurídica (advogados); lazer (Colônia de Férias na praia, clube de
campo, chácara).

O SINDICATO LUTA POR VOCÊ!!!
“Unidos, somos sempre fortes”
COMPAREÇA À ASSEMBLEIA
LIGUE E PARTICIPE DO SEU SINDICATO
Tel. ..............................
Entidades que integram esta Campanha:
STI Americana - STI Araçatuba - STI Araras - STI Bauru - STI Botucatu - STI Cosmópolis
STI Guaíra - STI Guaratinguetá - STI Guarulhos - STI Ipaussu - STI Itapecerica da Serra
STI Itapetininga - STI Itatiba - STI Jaguariúna - STI Plásticos de Jundiaí - STI Lorena
STI Marília - STI Pindamonhangaba - STI Presidente Prudente - STI Ribeirão Preto - STI Rio Claro - STI Salto
STI Louveira - STI São Carlos - STI Santa Rosa de Viterbo - STI Baixada Santista
STI São João da Boa Vista - STI Abrasivos de São Paulo - STI São José do Rio Preto
STI Sorocaba - STI Suzano - STI Vale do Ribeira
STI Instrumentos Musicais e Brinquedos

PARTICIPE TAMBÉM DESSA LUTA
Fique Sócio do Seu Sindicato

