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SETOR FARMACÊUTICO

REAJUSTE SALARIAL: 100% DO INPC/IBGE DE 6,94%
“Com data-base em 1º de abril, somos uma das primeiras categorias a iniciar a Campanha Salarial. E mais uma vez, destacamos que, como
sinônimo de força e unidade de nossa categoria, obtivemos importantes conquistas, como o reajuste salarial de 100% no INPC/IBGE de 6,94%
e a manutenção da PLR, para trabalhadores que não tem acordo próprio e a ampliação dos trabalhadores beneficiários para Cesta Básica,
considerando que o teto salarial para aplicação do benefício passa para R$ 8.800,00, a partir de 1º de abril de 2021. E a exemplo de outros
anos, a nossa negociação coletiva serve de parâmetro para outras campanhas de negociação, o que aumenta a nossa responsabilidade com
os trabalhadores que representamos”, assegura Antonio Silvan Oliveira, presidente do SindiQuímicos Guarulhos e da CNTQ.

PRINCIPAIS CONQUISTAS
A DATA-BASE DA CATEGORIA É 1º DE ABRIL DE 2021
Manutenção de todas as Cláusulas Sociais existentes na atual Convenção Coletiva de Trabalho até
31 de março de 2023 e a garantia das Cláusulas Sociais com impactos econômicos, tais como:
wAdicionais de Horas Extraordinárias
wAdicional Noturno
wReembolso de despesas com creche

wGarantias ao trabalhador no momento de pré-aposentadoria
wGarantias a mulher trabalhadora, entre outras
Cláusulas de abrangência Social e Econômica

REAJUSTES
SALÁRIO ATÉ R$ 8.800,00 (TETO DE MANUTENÇÃO)
Valor fixo de: R$ 610,72 (para salários acima do teto de R$ 8.800,00)
PISO SALARIAL:
R$ 1.719,37 - para trabalhadores em empresas até 100 trabalhadores
R$ 1.930,98 - para trabalhadores em empresas com mais de 100 trabalhadores
PLR:
PARA TRABALHADORES EM EMPRESAS COM ATÉ 100 TRABALHADORES: PLR de R$ 1.774,43
PARA TRABALHADORES EM EMPRESAS COM MAIS DE 100 TRABALHADORES: PLR de R$ 2.461,94
Obs.: A cláusula do PLR aplica-se as empresas que não têm acordo específico.
CESTA-BÁSICA OU VALE-ALIMENTAÇÃO
Empresas com até 100 trabalhadores: R$ 266,00
Empresas com mais de 100 trabalhadores: R$ 400,00
ACESSO DE MEDICAMENTOS AOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Reajuste das faixas em 100% do INPC/IBGE (6,94%)
O limite do subsídio está vinculado ao preço do medicamento autorizado pelo CEMED.

3

SINDIQUÍMICOS

ABRIL DE 2021

A negociação no reajuste da Cesta Básica ou Vale-Alimentação além de diminuir a participação do trabalhador
no custeio e considerando o aumento no valor do teto que passa de R$ 6 mil para R$ 8.800,00, traz um ganho
considerável que somado ao reajuste de 100% do INPC/IBGE, (6,94%), no salário, vai sem dúvidas, diminuir o
impacto da inflação, principalmente em relação ao aumento dos alimentos em 2020. Tal conquista desse benefício
possibilitará um importante ganho na participação do trabalhador, proporcionando, uma maior abrangência da
faixa salarial. Com a redução do desconto, o trabalhador assegura um maior valor de compra.

VEJA O QUADRO COMPARATIVO DO CESTA BÁSICA OU VALE-ALIMENTAÇÃO
DA CCT 2021/22 E NA CCT ANTERIOR E SEUS RESPECTIVOS
DESCONTOS E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES

PROPOSTA ATUAL – CCT 2021/22
CESTA BÁSICA OU VALE-ALIMENTAÇÃO
As empresas poderão efetuar o desconto nas empresas com até 100 trabalhadores ou com mais de 100 trabalhadores na seguinte proporção:

COMO ERA

COMO FICOU

Empresas com até 100 trabalhadores: R$ 240,71
Empresas com mais de 100 trabalhadores: R$ 361,58

Empresas com até 100 trabalhadores: R$ 266,00
Empresas com mais de 100 trabalhadores: R$ 400,00
Desconto de R$ 1,00 (um real) do valor facial do benefício

Desconto de R$ 1,00 (um real) do valor facial do benefício
para os trabalhadores que recebem o piso da categoria.

para os trabalhadores que recebem salário até o valor de R$
4.291,98 (quatro mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e
oito centavos), ou seja, sobre os R$ 266,00 ou R$ 400,00.

Desconto de 10% do valor facial do benefício para os trabalhadores que
recebem salário acima do piso até R$ 4.291,98 (quatro mil, duzentos e noventa e
um reais e noventa e oito centavos), ou seja, sobre os R$ 240,71 ou R$ 361,58.

Desconto de 5% do valor facial do benefício para os trabalhadores
que recebem o salário de R$ 4.291,99 (quatro mil, duzentos e noventa
e um reais e noventa e nove centavos) até R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Por exemplo, para empresas com até 100 trabalhadores, ao receber o
cartão no valor de R$ 266,00, o trabalhador vai contribuir com R$ 13,30
e para empresas com mais de 100 trabalhadores, ao receber o cartão
no valor de R$ 400,00, o trabalhador vai contribuir com R$ 20,00.
Desconto de 10% do valor facial do benefício para os trabalhadores que

Desconto de 15% do valor facial do benefício para os

recebem o salário de R$ 6.000,01 (seis mil e um centavos) até R$ 8.800,00

trabalhadores que recebem de R$ 4,291, 99 (quatro mil, duzentos

(oito mil e oitocentos reais). Por exemplo, para empresas com até 100

e noventa e um reais e noventa e nove centavos) até R$ 6.000,00

trabalhadores, ao receber o cartão de R$ 266,00, o trabalhador vai contribuir

(seis mil reais), ou seja, sobre R$ 240,71 ou R$ 361,58.

com R$ 26,60 e para empresas com mais de 100 trabalhadores, ao receber o
cartão no valor de R$ 400,00, o trabalhador vai contribuir com R$ 40,00.

Para os trabalhadores que recebem acima de R$ 6.000, 00 (seis

Para os trabalhadores que recebem salário acima do valor de R$ 8.800,00

mil reais), a concessão do benefício será por adesão do empregado,

(oito mil e oitocentos reais), a concessão do benefício será feita por adesão

assumindo este, o valor integral da cesta ou vale-alimentação,

do trabalhador, assumindo este, o valor integral da cesta ou vale-alimentação,

ressalvadas condições mais favoráveis praticadas pelas empresas

ressalvadas condições mais favoráveis praticadas pelas empresas.

Benefícios em valores superiores ao desta cláusula, reajuste
do valor praticado, a partir de 01/06/.2020, em 3,31%
EXPEDIENTE

Informequim - Jornal do Sindiquímicos Publicação do Departamento de Comunicação do STI
Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos, Material Plástico,
Tintas e Vernizes de Guarulhos, Mairiporã, Caieiras,
Franco da Rocha, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré
Paulista, Igaratá e Francisco Morato. FILIADO À
FORÇA SINDICAL, FEQUIMFAR E À CNTQ
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As empresas que já concedem cesta de alimentos e/
ou vale-alimentação, em valores superiores ao desta Cláusula,
deverão proceder o reajuste de 100% do INPC/IBGE.
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