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Palavra do presidente

Resistir é a estratégia
rente de algumas outras categorias, endurecemos, resistimos e conquistamos a
reposição da inflação do período.
E temos de continuar unidos e atentos
porque o governo fez promessa de não mexer em direitos trabalhistas. Porém, infelizmente, apesar da nossa luta, já tivemos
algumas perdas durante este ano. E existem mais propostas em discussão no
Congresso. Se forem aprovadas, vão
prejudicar você, trabalhador, trabalhadora. O movimento sindical está acompanhando de perto esta questão e faz pressão
para que não haja mudanças em direitos
trabalhistas conquistados com muito esforço ao longo dos anos. Mas precisamos
continuar unidos e rejeitar toda e qualquer mudança que prejudique os trabalhadores. A palavra de ordem é resistir!
Edson Dias Bicalho, presidente

Setor do etanol endurece e conquista
8,34% de reposição dos salários

Edson Bicalho fala com os trabalhadores em uma das assembleias na Della Coletta

Após longa e dura negociação da campanha salarial, foram assinados os Acordos
Coletivos de Trabalho nas cinco empresas
do setor do etanol da área do nosso Sindicato. Mais do que nos anos anteriores, a campanha de 2015 mostrou a importância de os
trabalhadores estarem unidos e da atuação
firme e forte do Sindicato. Resistimos à proposta patronal, que era de apenas 6% de reajuste salarial, índice que os motoristas das
usinas e os rurais aceitaram.

Lutamos, negociamos e conquistamos
8,34%, que é o índice da inflação do período, ou seja, não perdemos poder de compra.
“Fizemos uma resistência organizada à proposta dos patrões que não queriam nem repor a inflação”, frisa Edson Bicalho, presidente do Sindicato. Face ao impasse da
campanha salarial em empresas que não
aceitaram repor ao menos a inflação, em
outras regiões do Estado há sindicatos que
impetram ação de dissídio.

Arquivo

O ano de 2015 não está sendo fácil.
Com certeza você, trabalhador, trabalhadora, tem sentido no bolso o impacto
da recessão da economia brasileira. A realidade é que o desemprego tem aumentado mês a mês desde janeiro e a renda
está em queda. Para complicar, a inflação
está em alta, o que derruba ainda mais o
nosso poder de compra. O Brasil enfrenta
sérias dificuldades. De fato, estamos em
crise. É uma crise mais política do que econômica, mas que afeta diretamente os trabalhadores.
Foram nestas condições, as piores imagináveis, que ocorreram nossas campanhas salariais. Foram campanhas duras,
mas não arredamos o pé na nossa reivindicação de, pelo menos, conseguir a
reposição da inflação. Ou seja, manter o
poder de compra dos nossos salários. Dife-

Campanha do
setor químico
Também numa campanha salarial
dura, os trabalhadores do setor químico conquistaram proposta patronal que
equivale a aproximadamente 10% de reajuste. Os patrões aceitaram corrigir os
salários pela variação integral do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) de novembro de 2014 a outubro
de 2015. A expectativa é que o INPC do
período fique em torno de 9,98%. A Fequimfar e seus sindicatos filiados também arrancaram dos patrões a garantia
de todas as demais cláusulas existentes
na Convenção Coletiva do setor, ou seja,
a manutenção de todos os direitos já
conquistados. A Convenção Coletiva do
setor será assinada no dia 19 de outubro
e valerá por dois anos. Em 2016, serão
discutidas somente as cláusulas econômicas. No Estado de São Paulo, são cerca de 150 mil trabalhadores do setor
beneficiados.

Já estamos preparando o
kit de material escolar 2016
Além de lutar por melhores salários, condições
dignas de trabalho e ampliação de cláusulas sociais da categoria, o Sindicato oferece assistência
jurídica trabalhista e cível e uma série de benefícios
a seus associados. Entre eles está o kit de material
escolar, entregue a todo associado e seu dependente que apresentar declaração de matrícula em 2016.
Fique atento à divulgação, em breve, das datas de
distribuição dos kits nas empresas. Quem ainda
não integra o Sindicato tem até o dia 20 de novembro para associar-se e ter direito ao kit em 2016.

Regras para aposentadoria:
Confira o que está valendo
O Congresso e o governo mexeram
nas regras da aposentadoria. E, depois de
tantas mudanças, ficou muita dúvida sobre o que está valendo. A aposentadoria
por tempo de contribuição é um benefício devido ao cidadão que comprovar o
tempo total de 35 anos de contribuição,
se homem, ou 30 anos de contribuição, se
mulher. Mas está valendo, também, uma
regra alternativa ao Fator Previdenciário.
Segundo a nova regra, até 2018, a mu-

lher que tiver, no mínimo, 30 anos de
contribuição para a Previdência Social
poderá se aposentar sem o Fator Previdenciário se a soma da contribuição e da
idade atingir 85. No caso do homem, os
35 anos de contribuição somados à idade
devem atingir 95, no mínimo. A regra
muda um pouquinho a partir de 2019,
com o acréscimo progressivo de um ponto a cada dois anos na soma necessária
para aposentar-se. Confira:

Sindicato sorteia duas
motos e três TVs
Para comemorar mais um ano de
trabalho, em dezembro o Sindicato
vai sortear, pela Loteria Federal, duas
motos 0KM e três aparelhos de TV entre seus associados. Quem associar-se
até 20 de novembro participa do sorteio, que será no dia 05 de dezembro.
Confira os prêmios! Boa sorte!!!!
1º Prêmio – Moto 0km
2º Prêmio – Moto 0km
3º Prêmio – TV de 40”
4º Prêmio – TV de 40”
5º Prêmio – TV de 40”

Ainda não é associado ao
Sindicato? Agora é a hora!
fique sócio!

Sindicato forte Se faz com trabalhador unido!

Se você ainda não é associado do Sindicato, agora é a vez. Além de atuar na defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos
dos trabalhadores e trabalhadoras, o Sindicato oferece aos associados assistência jurídica trabalhista e cível e uma série de benefícios. É através da
união da categoria que nos fortalecemos para as lutas e conquistamos melhorias.
Você conhece os benefícios do sindicato? confira!
O Sindicato oferece aos associados assistência jurídica trabalhista e cível e uma série de benefícios: corte de cabelo gratuito aos sócios e seus
dependentes; kit de material escolar para sócios e dependentes; convênios com Colônia de Férias na Praia Grande; clínicas oftalmológicas; clínicas
médicas; clínicas odontológicas; ópticas; farmácias; escolas e academias; bônus em cartão alimentação Sodex no mês do aniversário do associado e
sorteio de brindes durante o ano. Ao se associar, você receberá um kit contendo uma bolsa, uma camiseta e uma capa para carteira de trabalho.
corte de cabelo: Gratuito para associado e seus dependentes nos seguintes salões:
arealva - Aguinaldo Pascolati dos Santos bariri - Silvio Cesar de Oliveira bauru - Ângelo Lourenço Caprioli bocaina - Camila dos
Santos Peloso boracéia - Ana Maria Vincenzi dois córregos - Vilson Marcelino Alves Amaro dourado - Luciano Gazela iacanga
- Aline Lhanos da Rocha itapuí - Ana Paula da Silva Claudio Jaú - Elaine Cristina Dona Guise lençóis Paulista - Florivaldo Parreira dos
Santos Pederneiras - Cleberson Rafael Batista
*Consulte no site do Sindicato, no www.sindquimbru.org.br, demais convênios existentes em sua cidade
* Preencha, destaque e entregue a um diretor do sindicato!
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ProPoSta de Sócio
camiseta tamanho
matrícula n.º
nome
data de nascimento
cidade onde nasceu
Fone
Fone recado
e-mail
nome do pai
nome da mãe
empresa em que trabalha
cargo ou função
data admissão na empresa
carteira Profissional n.º
endereço
Bairro
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3x4

estado civil
estado
celular

cPF
série

rg
n.º
ceP

cidade

DEPENDENTES

Em 2019 e 2020

Mulheres precisam de 86 pontos; homens, de 96

Em 2021 e 2022

Mulheres precisam de 87 pontos; homens, de 97

Em 2023 e 2024

Mulheres precisam de 88 pontos; homens, de 98

Em 2025 e 2026

Mulheres precisam de 89 pontos; homens, de 99

Em 2027 em diante

Mulheres precisam de 89 pontos; homens, de 100

tORNEIO de Futsal
A bola rolou outra vez! Pelo quarto ano
consecutivo, o Sindicato promoveu o Torneio
de Futsal entre os trabalhadores da categoria, no último dia 18. Além de confraternização, o evento foi uma oportunidade para
nossos companheiros mostrarem o talento
com a bola. Confira na próxima edição os times ganhadores do torneio.
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aUtoriZaÇÃo Para desconto eM folha
Na forma do Decreto Lei 925 – 1069º e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, autorizo o desconto em folha de pagamento da
mensalidade associativa em favor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Bauru e Região, cujo valor será de 1,0%
do meu salário nominal, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08/03/96.
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Assinatura do sócio

Trabalhador, trabalhadora! Você
já é associado ao Sindicato? Se ainda
não, aproveite a nossa Campanha de
Sindicalização. Mais do que nunca,
em épocas como a atual, em que se discutem mudanças nas regras de benefícios trabalhistas, precisamos estar
unidos para lutar por nossos direitos.
Sindicato forte se faz com trabalhador
unido! Se você ainda não é associado
do Sindicato, agora é a hora! Retire a
ficha de inscrição (modelo acima) com
um diretor ou na sede do Sindicato.

O SINDICATO LUTA PELOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
Ligue e participe: (14) 3878-2000. Conheça nosso site: www.sindquimbru.org.br
*O expediente do Sindicato é de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h
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