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Esse presente acordo 
coletivo aplica se a todos 
os trabalhadores dos 
setores da montagem 
industrial, construção civil, 
reforma manutenção, 
pintura e instalação 
existente constituída nas 
indústrias que prestam 
serviços para empresas 
PETROQUÍMICAS, 
PETROLíFERAS QUÍMICAS 
E REFINARIAS E 
SUB CONTRADAS 
QUE SE ENCONTRAM 
EM ATIVIDADES 
NAS UNIDADES DA 
SOLVAY, OS QUAIS 
SÃO REPRESENTADOS 
PELOS SIGNATÁRIOS DO 
PRESENTE ACORDO. 

SOLVAY

ABRANGÊNCIA DESSE ACORDO

ESPECIFICO SOLVAY
Caros companheiras e 

companheiros nossa pau-
ta já foi aprovada, es-
tamos protocolando em 
todas as empresas pres-
tadoras dentro da Solvay 
e já sabemos que vai ser 
uma negociação mui-
to truncada, pois o país 
atravessa momentos crí-
ticos em sua economia e 
como diz o velho ditado ‘a 
corda sempre arrebenta 
do lado mais fraco’. 

Por isso precisamos 
estarmos mobilizados e 
atentos a todas as con-
vocações do sindicato, 
porque SEPARADOS 
SOMOS FRACOS, mas 
jUNTOS E UNIDOS SO-
MOS IMBATÍVEIS. 

Portanto companhei-
ros, VAMOS NOS UNIR 
e ficar atentos para que 
nossa PAUTA SEjA 
ATENDIDA a contento 
para todos. 


