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COLÔNIAS REABREM EM OUTUBRO
As colônias de férias de Caraguatatuba, Solemar e o Clube de Campo de Arujá 

reabrem em 12 DE OUTUBRO, garantindo o lazer da categoria na chegada do verão.   

EDUARDO OLIVEIRA

Com a convenção coletiva garantida por dois anos, 

químicos focam nas negociações econômicas
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QUÍMICOS APROVAM PAUTA DA
CAMPANHA SALARIAL 2019
Reivindicações foram entregues à bancada dos empresários em 16 de setembro 

A pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2019 
foi aprovada pelos trabalha-
dores que compareceram à 
assembleia realizada em 13 
de setembro, no Sindicato. 

Os trabalhadores reivindi-
cam a reposição integral da 
inflação, um aumento real 
de 5%; piso de R$ 2 mil e PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) mínima de dois 
pisos salariais: R$ 4 mil. 

Hélio Rodrigues, coor-
denador geral do Sindicato, 
lembrou que este ano as ne-
gociações envolvem só as 
cláusulas econômicas, já que 
no ano passado a Convenção 
dos químicos foi renovada 
integralmente por dois anos. 
“Nossa convenção é uma das 
melhores do país e, nesse 
momento de desmonte de di-
reitos, tê-la automaticamente 
renovada é um grande ganho 
para os químicos”, observou.  

Rodrigues destacou ain-
da o momento conturbado 

pelo qual o Brasil passa, com 
a economia estagnada e o 
desemprego em alta. “Temos 
um histórico de conquista 
de aumento real nas últimas 
campanhas salariais, mas 
sabemos que está cada vez 
mais difícil manter esse ga-
nho. Sem união e mobiliza-
ção, será difícil conquistar 
ganho real”, alerta.

INFLAÇÃO
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 os pro-
dutos estão mais caros e que 
o seu salário está perdendo o 
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 

Hélio Rodrigues (no centro) coordenador-geral do Sindicato, durante a entrega da pauta

soma 2,55%, portanto, não 
deve passar de 3,5% até a da-
ta-base dos químicos.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2019

• Reajuste salarial: reposição da inflação mais 5% de aumento real.

• Piso: R$ 2 mil

• PLR: R$ 4 mil

CLÁUSULAS ECONÔMICAS

FINAL DA COPA SINDQUIM SERÁ EM OUTUBRO
A grande final da XII Copa 

Sindquim será no dia 20 de 
outubro. A Copa deste ano 
teve 30 times inscritos e conta 
com a participação de mais de 
400 trabalhadores da catego-
ria. “É um momento de lazer 
e interação muito importante 
para aproximar os trabalha-
dores do Sindicato. Em todos 
os fins de semana há jogos, e 

a diversão é garantida para a 
categoria”, avalia Nunes Fer-
reguete, secretário de Cultura.

Os jogos da Copa aconte-
cem nas quadras da Playball 
Pompeia (Rua Nicolas Boer, 
66, fim do Viaduto Pompeia, 
esquina com a Avenida Mar-
quês de São Vicente), a par-
tir das 8h. Assista aos jogos e 
prestigie os times!

EXIJA QUE A HOMOLOGAÇÃO SEJA NO SINDICATO
O Sindicato tem recebido muitas de-

núncias de irregularidades nas homologa-
ções realizadas nas empresas e orienta os 
trabalhadores a procurarem o setor de ho-

mologação para conferência dos cálculos. 
Em caso de irregularidades, denun-

cie, tel. 3209-3811, com Cinara, ramal 
260, das 9h às 13h e das 14h às 18h.
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