SETOR QUÍMICO DEFINE PAUTA DA CAMPANHA
SALARIAL EM ASSEMBLÉIA VIRTUAL
O setor químico realiza
uma assembleia virtual no
dia 9 de setembro (quinta-feira), às 19 horas, para
discutir e aprovar a pauta
de reivindicações da Campanha Salarial 2021.
Para participar é preciso
se cadastrar antecipadamente no link (https://www.
even3.com.br/quimicosp/),
ou no QRCode acima.
A negociação deste ano
envolve apenas as cláusulas
econômicas, uma vez que as
sociais foram renovadas até
2022.
Os sindicatos que negociam conjuntamente, sob o
comando da Fetquim (Fede-
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ração dos Trabalhadores do
Ramo Químico), já se reuniram para discutir uma pré-pauta que contempla, prioritariamente, a reposição
integral da inflação.
Para Hélio Rodrigues,
coordenador-geral do Sindicato, sem reposição da
inflação não existe diálogo
possível com a bancada patronal. “Nosso Sindicato tem
um longo histórico de negociações vitoriosas, com reposição da inflação e aumento
real. Não abriremos mão
disso”, observa.
A previsão de inflação
acumulada nos 12 meses,
referente à data-base dos

químicos (1º de novembro),
segundo o Banco Central, é
de 9,14%.
Apesar da crise econômica que assola quase todos
os segmentos produtivos,
o faturamento da indústria

química, cresceu 10,2%,
atingindo R$ 508,7 bilhões
em 2020, ante os R$ 461,6
bilhões apurados em 2019,
segundo a Abiquim (Associação Brasileira da Indústria
Química).
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Inflação em alta corrói poder
de compra do trabalhador
O negacionismo do governo
Bolsonaro causou quase 600
mil mortes e paralisou a economia. O trabalhador sente no
bolso os reajustes de preços
que corroem o salário.
A falta de estoques reguladores impulsionou a alta
de preços dos alimentos. Em
qualquer governo sério, a prática correta é comprar parte da
produção agrícola - café, arroz,
feijão e milho, por exemplo para manter os estoques e os
preços. Isso se faz no período
em que há sobra de safra. Mas
Bolsonaro deixou zerar os estoques e perdeu a capacidade de
controlar os preços.

O dólar alto também é um
forte incentivo às exportações.
A produção brasileira acabou
sendo exportada e o mercado
nacional ficou desabastecido e,
com uma oferta menor de produtos, os preços subiram.
Os constantes aumentos da
gasolina também impactaram
diretamente toda a cadeia produtiva. Desde o início de 2021,
o combustível aumentou quase
28%.
A Petrobras mudou sua
política de preços e passou a
acompanhar a cotação do petróleo no mercado internacional. Mais uma vez, o governo
federal nada fez para proteger

a economia do país e os brasileiros.
A Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Dieese,
aponta que até julho, os preços
dos alimentos que compõem a
cesta básica já tinham oscilado
22,06%.

O índice que compõe a inflação leva em conta vários
grupos de produtos. Alguns
subiram muito e outros menos. Mas, na prática, o salário
do trabalhador já não compra
mais o que comprava no mesmo período do ano passado.

Verão com piscina em Solemar
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O Sindicato está
organizando a reabertura das colônias
de férias com muitas
novidades.
As obras da piscina de Solemar já começaram e no próximo verão ela estará
pronta. Em breve divulgaremos a inauguração da piscina e
a data de reabertura
de todas as colônias.
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