
A reposição da inflação e a garantia de 
todos os direitos para o setor Químico nes-
te ano de 2022 já está garantida para os tra-
balhadores desde o ano passado. 

Prevendo as dificuldades que estariam 
por vir, por conta das constantes investidas 
do governo Bolsonaro contra o trabalhador, 
o Sindicato negociou a Campanha Salarial 

do ano passado, já atrelando a mesma con-
dição para este ano. 

Sendo assim, os trabalhadores do setor 
químico receberão em 1º de novembro a in-
flação acumulada para a data-base (novem-
bro a outubro). O Sindicato só aguarda os ín-
dices oficiais para divulgar o valor exato do 
reajuste. 

No mês de agosto o Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) 
fechou em queda de 

(-031%). Os itens que mais 
influenciaram a retração da 
inflação foram: transpor-
tes (-3,24%), comunicação 

(-1,05) e alimentos (0,26%).
Neste momento o acumu-

lado dos últimos doze meses 
está em 8,83%, mas é pre-

ciso esperar a divulgação 
dos números de setembro 
e outubro para calcular o 
índice de reajuste do setor.
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A tabela de desconto do Imposto de 
Renda (IR) está sem correção desde que 
Bolsonaro assumiu a presidência. A última 
correção da tabela foi realizada em 2015, 
no início do segundo mandato da ex-presi-
denta Dilma Rousseff (PT). 

 A tabela já acumula defasagem de 
26,5%, segundo os cálculos feitos pelo Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil (Sindicato Nacional).

A tabela do imposto estabelece faixas 
de renda para definir quem precisa ou não 
pagar imposto no Brasil. Hoje, pessoas que 
ganham até R$ 1903 por mês ou R$ 22.847 

por ano são isentas do IR pela Receita Fe-
deral. 

A correção da tabela beneficia todas as 
faixas salariais, pois os descontos nos hole-
rites passam a ser menores e, dependen-
do da faixa salarial, muitos trabalhadores 
ficam isentos.  “Os salários são reajustados 
anualmente e, se a tabela do IR não é rea-
justada,  pessoas que antes eram isentas 
acabam tendo que pagar imposto sobre 
um salário que foi corrigido apenas pela in-
flação. Ou seja, o reajuste acaba corroído 
pelo desconto do imposto”, explica Hélio 
Rodrigues, presidente do Sindicato. 

Defasagem da Tabela
do IR nos governos

1999 a 2002 (FHC) 18,99%
2003 a 2006 (Lula) 7,92%
2007 a 2010 (Lula) 2,48%
2011 a 2014 (Dilma) 6,53%
2015 (Dilma) 4,80%
2016 a 2018 (Temer) 9,42%
2019 a 2022 (Bolsonaro) 26,57%

RECADASTRAMENTO DE SÓCIOS 
O Sindicato conta com diversos canais 

de comunicação e serviços para os asso-
ciados, como a colônia de férias de Sole-
mar e o Clube de Vantagens, por exemplo. 

Mas para que todos tenham acesso 
as informações da entidade, as reservas 
da colônia e aos descontos do Clube de 
Vantagens, é preciso manter o cadastro 

atualizado. 
Por isso estamos solicitando que todos 

os sócios atualizem seus dados – endereço, 
e-mail, telefone e CPF.  Essa atualização é 
bem rápida e simples e pode ser feita pelo 
WhatsApp 97891-9033 ou pelo tel. 3209-
3811, ramal, 217.

Se preferir, aponte a câmera do seu ce-

lular para o Qr Code 
ao lado e entre dire-
to no WhatsApp para 
atualizar os dados.    

Se algum dos seus 
dados mudou, por 
favor, comunique o 
Sindicato


