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Lula visita o Sindicato dos Químicos
O ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, em visita ao Sindicato dos 
Químicos, no último dia 11 de no-
vembro, conversou com dirigentes 
sobre inquietações políticas e sobre 
o movimento sindical. Para Lula, a 
última disputa eleitoral foi uma das 
mais difíceis a que ele assistiu e trou-
xe importantes lições, como a impor-
tância da humildade e do diálogo. 
“Temos que conversar mais com os 
trabalhadores. Qualquer política de 
desoneração, por exemplo, precisa 
ser discutida com os sindicatos, pois 
se os empresários vão ganhar é pre-

ciso também saber quanto vai sobrar 
para o bolso dos trabalhadores”, dis-
se Lula.

Lula também lembrou que apoiar 
um candidato não significa perder a 
autonomia: “O movimento sindical 
precisa manter sua autonomia para 
criticar o governo e reivindicar. É pre-
ciso construir uma nova pauta que 
inclusive extrapole os limites do tra-
balho. Temos que ter uma pauta para 
a prefeitura, uma para o governo es-
tadual e outra para o governo fede-
ral, além, é claro, das tradicionais rei-
vindicações trabalhistas”, concluiu.

Os dirigentes Adir Teixeira e 
Osvaldo Bezerra (esq. para a dir.) 
em reunião com Lula
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Sindicato terá 
decoração de Natal 
sustentável
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Reajuste do setor químico é de 7,51%
Índice repõe as perdas da inflação e garante aumento real

Na última semana foi 
divulgado o INPC (Índice 
Nacional de Preços 
ao Consumidor), do 
IBGE, do mês passado, 
permitindo calcular o 
reajuste da categoria. 
No mês de outubro, o 
índice ficou em 0,38%; 
portanto, nos últimos 
12 meses, o acumulado 
foi de 6,34%. Como o 
ganho real de 1,1% para 
todas as faixas salariais 
já tinha sido negociado 
com a bancada patronal 
e aprovado pelos 
trabalhadores, o índice 
de reajuste que deve ser 
aplicado pelas empresas 
é de 7,51%. 

Nos pisos o ganho 
real foi maior. Para 
as empresas com até 
49 trabalhadores, o 
ganho real foi de 1,62% 
e, para as empresas 
maiores, o foi de 2,01% 
(veja a tabela ao lado). 
“Repusemos as perdas 
e garantimos ganho 
real, a exemplo as 
últimas negociações, 
melhorando o poder de 
compra do trabalhador”, 
explica Osvaldo Bezerra, 
o Pipoka, coordenador-
geral do Sindicato.  

Nos últimos dez anos, 
a categoria conquistou 
ganhos reais de mais de 
20% acima da inflação.

De R$ 930,00 para R$ 1.030,00, o que representa um reajuste de 10,75% (para empresas 
com mais de 49 trabalhadores). Ganho real de 4,15%.
De R$ 850,00 para R$ 930,00, o que representa um reajuste de 9,41% (para empresas com 
até 49 trabalhadores). Ganho real de 2,89%.
*Valores mínimos adotados por empresas que não têm programa próprio de PLR

Para calcular o salário de novembro
Salário de outubro x 7,51% = Salário de novembro

CONFIRA OS REAJUSTES DO PISO E DA PLR

Piso salarial
De R$ 1.160,00 para R$ 1.258,40, o que representa um reajuste de 8,48% (para empresas 
com mais de 49 trabalhadores). Ganho real de 2,01%.
De R$ 1.136,00 para R$ 1.227,60, o que representa um reajuste de 8,06% (para empresas 
com até 49 trabalhadores). Ganho real de 1,62%.

PLR*

Cláusulas sociais
Renovação de todas.

Químicos injetam 
R$ 882 milhões 
na economia

O reajuste salarial (7,51%) 
conquistado pelos químicos 
vai injetar, nos próximos 12 
meses, cerca de R$ 882 mi-
lhões na economia do Estado 
de São Paulo. Mensalmente, 
o impacto é de aproximada-
mente R$ 73 milhões. 

O valor se refere ao rea-
juste salarial de cerca de 273 
mil trabalhadores do Esta-
do – químicos, cosméticos, 
plásticos e similares – com 
data-base em 1º de novem-
bro. Os dados são do Dieese 
(Departamento Intersindi-

cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), que usou 
informações da Rais (Relação 
Anual de Informações Sociais) 
e do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos), ambos do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Árvore de Natal sustentável na sede
A sede do Sindicato (Rua 

Tamandaré, 348 – Liberdade) 
terá duas árvores de Natal 
feitas de garrafas PET: uma 
na entrada, do lado de fora, 
e outra no quarto andar do 
edifício, no Departamento de 
Homologação. A inauguração 
da árvore iluminada, na en-
trada do prédio, está prevista 
para o dia 5 de dezembro.

A decoração foi produzida 
pela Cooperaacs (Cooperativa 
Social de Trabalho e Produção 
de Arte Alternativa e Coleta 
Seletiva), que tem mais de 
uma década de atuação neste 
trabalho de transformar lixo 
em arte e é responsável pela 
tradicional decoração do Con-
domínio Conjunto Nacional, 
na Avenida Paulista. 

Além da reciclagem de 
material plástico, a coope-
rativa busca incluir na pro-
dução de suas obras pessoas 
com necessidades especiais. 

“Gostamos muito do projeto 
e resolvemos apoiar. A árvo-
re de Natal é o start para um 
projeto mais amplo que pre-
tendemos implementar no 

próximo ano”, anuncia Adir 
Teixeira, secretário de Organi-
zação do Sindicato. 

O dirigente ainda ressalta 
que o Sindicato sempre teve 

uma grande preocupação 
com o meio ambiente e, a 
partir do próximo ano, deve 
iniciar um trabalho de cons-
cientização com os funcioná-
rios e associados sobre a im-
portância da reciclagem.
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Transformar lixo em arte é a especialidade da Cooperaacs que fará a árvore de Natal da sede do Sindicato


