
         Companheiros e companheiras, mesmo em meio ao difícil 
cenário econômico, o Sindicato fechou acordo de dois anos para o 
setor de artefatos de borracha. Desta forma, haverá reajuste de 4,78% 
nos salários. O índice é referente à reposição integral da inflação 
medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 
no período de 1º de junho de 2018 a 31 de maio de 2019.
 O piso salarial da categoria, com o mesmo reajuste, passa a ser de 
R$ 1.569,81. Em 2020, ocorrerá, mais uma vez, o reajuste integral da 
inflação medida pelo INPC. A data-base dos borracheiros é 1º de junho.
 Foram intensas as rodadas de negociação com os patrões 
em busca de salários e condições de trabalho mais dignos.
 Em meio às discussões, foram mantidas todas 
as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, 
inclusive a que proíbe a terceirização nas fábricas.

Borracheiros enfrentam DESAFIOS
MAS FECHAM ACORDO DA CAMPANHA SALARIAL 

ACORDO
 DE 2 ANOS

COM ÊXITO!

Se o seu patrão não aplicar o reajuste, procure o departamento 
jurídico do Sindicato pelo telefone (11) 3292-6100
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Correção salarial     2019
Índice de reajuste de 4,78% (INPC) aplicado a partir de 
01/06/2019

2020
O INPC referente ao período de 01/06/2019 a 31/05/2020 será 
aplicado a partir de 01/06/2020

Piso salarial 2019       O valor foi reajustado em 4,78%
- a partir de 01/06/2019: sobe de R$ 1.498,20 para 1.569,81

Piso salarial 2020
O valor terá reajuste integral da inflação medida pelo INPC

Adicional noturno
Adicional de 30% para trabalho realizado das 22h de um dia
às 5 h do dia seguinte 

O piso é o menor salário que um 
companheiro ou uma companheira 
pode receber no setor de artefatos 
de borracha. Na prática, é o salário 
mínimo da categoria. Com o acordo 
fechado com o sindicato patronal,   
o valor do piso subiu 4,78%, para 
R$ 1.569,81.

- O índice de 4,78% representa um reajuste de R$ 
75,04 no ganho mensal da base:
- FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 
de direito no valor de R$ 180,30.

Convenção Coletiva

Vamos fazer algumas contas simples para demonstrar o 
que significam esses 4,78% nos próximos 12 meses:

#

NA PONTA DO LÁPIS
de Trabalho 2019-2020

No ano, isso representará

R$ 825,41

- Acrescidos de R$ 400,90 de adicional noturno, se for o caso;
- Acrescidos de R$ 30,01 por conta de horas extraordinárias na 
média do setor;
- Acrescidos de R$ 71,82 no Descanso Semanal Remunerado;
- Acrescidos de R$ 120,74 no 13º salário;
- Acrescidos de R$ 160,99 nas férias e no terço das férias;
- Os valores listados perfazem um ganho, para os próximos 12 
meses, de R$ 1.790,16, que se repetirão enquanto você estiver 
empregado;
- Para tanto, você contribuiu com o Sindicato em R$ 62,79.

#

SINDICALIZE-SE
SUA CONTRIBUIÇÃO

É IMPORTANTE PARA

FORTALECER A
NOSSA LUTA!

CÁLCULO SOBRE O PISO

Esses valores aumentam de acordo 
com o salário de cada trabalhador (a)

#SOMOS+LUTA


