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QUÍMICOS APROVAM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
DA CAMPANHA SALARIAL 2021
Direitos garantidos, reposição integral da inflação e
ganho real são as principais reivindicações do setor

O setor químico aprovou a pauta de reivindicações da Campanha
Salarial 2021 em assembleia virtual
realizada no dia 9 de setembro.
A pauta deste ano contempla
reposição integral da inflação e
mais 3% de aumento real, reajuste de 10% nos pisos salariais e PLR
equivalente a dois pisos salariais
reajustados. O Sindicato também
vai cobrar a renovação da Convenção Coletiva integral por mais dois
anos (2021-2023).
A previsão da inflação para a

data base do setor (1ºde novembro), está em 9,14%. Portanto, o
reajuste que está sendo reivindicado é de cerca de 12%. “O índice
da inflação ainda não foi fechado
e por isso pode variar um pouco
para cima ou para baixo. Porém,
não existe conversa com a bancada patronal sem a garantia de reposição da inflação”, explica Hélio
Rodrigues, coordenador-geral do
Sindicato.
Edna Amaral, secretária de Organização do Sindicato, lembra que

os trabalhadores têm sentido no
bolso a inflação: “Está difícil pagar
a luz e ir ao supermercado. A conta
não fecha porque a inflação disparou”.
De acordo com o dirigente
Deusdete José das Virgens, que
também integra a direção da Fetquim (Federação dos trabalhadores do Ramo Químico), em conversas paralelas, a bancada patronal
chegou a cogitar alterar direitos da
convenção dos químicos. “Nós não
vamos permitir isso. Nossa con-

venção tem mais de 80 cláusulas
que protegem os trabalhadores e é
considerada uma das melhores do
Brasil. Vamos bater forte nisso”.
A pauta dos químicos foi entregue aos representantes dos patrões, via conferência virtual, em 10
de setembro.
Acompanhe diariamente notícias atualizadas da Campanha Salarial nas redes sociais e no aplicativo
do Sindicato. Em breve, divulgaremos os novos passos dessa mobilização.

O Sindicato tem um Clube de
Vantagens que oferece descontos
de até 70% em mais de 17 mil lojas e
serviços disponíveis em todo o país.
São 17.500 lojas físicas, 400 lojas
onlines, redes de drogarias, laborató-

rios, agências de turismo, concessionárias, escolas, universidades, academias e muitos outros parceiros.
Os descontos variam de 5% a
70%. Além disso, pelos sistema de
cashback é possível reverter pon-

tos acumulados em descontos nas
próximas compras.
Para acessar o Clube de Vantagens entre no site do Sindicato
(www.quimicosp.org.br) ou no
aplicativo e atualize os seus dados.

