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QUÍMICOS DEBATEM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA

CAMPANHA SALARIAL 2019
Assembleia será dia 13, às 19h, no Sindicato; objetivo é aprovar a pauta que será levada à bancada patronal

Com data-base em 1º de 
novembro, os trabalhadores 
da categoria química se reú-
nem em assembleia na sex-
ta-feira, dia 13, para aprovar 
a pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2019. 

Nos últimos dias foram 
realizadas diversas reuniões 
internas e um seminário 
na Fetquim (Federação dos 
Trabalhadores do Ramo 
Químico), que coordena a 
campanha, com o objetivo 
de discutir o momento eco-
nômico e político e apontar 
as necessidades da categoria 
para esta campanha. 

A negociação atual envol-
ve só as cláusulas econômi-
cas, uma vez que as sociais 
foram renovadas em 2018 
por dois anos.  

O coordenador geral do 
Sindicato, Hélio Rodrigues, 
lembra que o momento é 
bastante conturbado e que 
a união dos trabalhadores é 
fundamental para garantir 
o sucesso das negociações. 
“A economia do país está es-

tagnada e é lógico que os pa-
trões vão usar esse argumen-
to para tentar enfraquecer as 
negociações”, adverte.

PANORAMA
O índice que mede a in-

flação e serve de parâmetro 
para as correções salariais é 
o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor), di-
vulgado mensalmente pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). 

Apesar de o trabalhador 
sentir no bolso que as coisas 
estão mais caras e que o seu 
salário está perdendo poder 
de compra, a inflação oficial 
é baixa. 

Nos últimos dois anos a 
inflação medida pelo IBGE 

se manteve baixa: 3,43% em 
2017 e 2,07% em 2018, e o 
acumulado até julho de 2019 
soma 2,55%, portanto, não 
deve passar de 3,5% até a da-
ta-base dos químicos.  

O índice é baixo porque 
ele é calculado com base na 
média de reajustes de alguns 
produtos. “Enquanto uns ti-
veram redução de preços, 
outros aumentaram muito 
acima da inflação. É por isso 
que o trabalhador sente que 
o seu salário já não compra 
mais o mesmo que compra-
va no ano passado”, explica 
Marilane Teixeira, assessora 
econômica do Sindicato. 

O feijão branco, por exem-
plo, aumentou 54,06%; a 
cebola, 48,76%; hortaliças 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇU E 
CAIEIRAS, pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores(as), associados ou não ao Sindicato, exceto os que trabalham nas indústrias farmacêuticas, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2019, às 19h em primeira convocação e às 19h30 em segunda convocação, com qualquer 
número de trabalhadores presentes, conforme prevê o Estatuto Social, na sede do Sindicato, sito à rua Tamandaré nº 348 – Liberdade – São Paulo/SP, para discutirem e deli-
berarem sobre as seguintes ordens do dia: 1) discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações econômicas a ser encaminhada aos sindicatos patronais que compõem 
o CEAG 10, por ocasião da Campanha Salarial que definirá a norma coletiva para o período 2019-2020; 2) discussão e deliberação sobre a cobrança de taxa para o custeio 
da negociação coletiva e negociações por empresa; 3) outorga de poderes à diretoria do Sindicato para encaminhamento das negociações com os sindicatos econômicos, 
bem como assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho; 4) em caso de restarem infrutíferas as tentativas de acordo, poderes para defender-se ou suscitar Dissídio Coletivo 
de Trabalho perante o TRT da 2ª região, podendo outorgar poderes a advogados para tanto. E para que chegue ao conhecimento de todos os trabalhadores da categoria 
e no futuro ninguém alegue desconhecimento, publica-se o presente edital a ser afixado na sede e nas subsedes, no órgão informativo da entidade e na imprensa local. 
São Paulo, setembro de 2019. Diretoria Colegiada.

Nitro Química: 8,8%
Avon: 14,3%
Zaraplast: 17,5%
Bayer: 25,3%
Basf: 26,1%
Natura: 36,0%
Mosaic: 94,1%

RESULTADO DAS VENDAS*

* Crescimento apurado em 2018
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e verduras, 12,24%; e o gás 
encanado, 26,07%. “É preci-
so sensibilizar a bancada pa-
tronal para a perda de poder 
aquisitivo dos trabalhadores, 
que é grande se olharmos 
para os reajustes de alguns 
produtos importantes da 
cesta básica”, diz Hélio Ro-
drigues. 

Por outro lado, mesmo 
com a economia do país es-
tagnada e sem perspectivas 
de recuperação no curto pra-
zo, várias empresas do setor 
químico melhoraram seus 
resultados em 2018, na com-
paração com o ano anterior.


