
Os trabalhadores do setor 
Químico garantiram a reposi-
ção integral da inflação e todos 
os direitos da Convenção Cole-
tiva nesta Campanha Salarial. 

 O índice acumulado da in-
flação para a data-base do se-
tor (1º de novembro) fechou 
em 6,46% e será aplicado em 
todos os salários, até o teto de 
R$9.581,40. O mesmo índice 

também reajusta os pisos da 
categoria e a PLR mínima que 
deve ser paga por empresas 
que não possuem um progra-
ma próprio.  Confira abaixo to-
das as faixas de reajustes. 

A inflação do mês de outu-
bro fechou em 0,47% de acor-
do com o INPC/IBGE. O índice 
que vinha numa alta galopante 
retraiu nos últimos meses de-

vido as eleições. “Às vésperas 
da eleição o governo baixou 
o preço da gasolina com a fi-
nalidade de tentar reverter o 
quadro eleitoral.  O preço dos 
combustíveis impacta direta-
mente no preço dos alimen-
tos e isso segurou a inflação”, 
explica Hélio Rodrigues, presi-
dente do Sindicato.  

A garantia da inflação e dos 

direitos já tinha sido negocia-
da com a bancada patronal 
na campanha do ano passado 
(2021), isso porque o Sindicato 
já previa uma conjuntura eco-
nômica e política difícil este 
ano.  Na avaliação da entidade, 
o acordo foi vitorioso já que 
muitas categorias tiveram di-
ficuldades de repor a inflação 
durante o governo Bolsonaro. 
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QUÍMICOS ELEGEM NOVA DIREÇÃO
O Sindicato dos Químicos de São Paulo 

elege a nova direção que fi cará à frente da 
enti dade durante os próximos quatro anos 
(2023/2027) nos próximos dias 29 e 30 de no-
vembro e 1 e 2 de dezembro.

O Sindicato conta com diversos canais de co-
municação e serviços para os associados, como 
as colônias de férias de Solemar e Caraguatatu-
ba, o Clube de Campo e o Clube de Vantagens, 
dentre outros serviços. Mas para que todos te-
nham acesso às informações da enti dade, as 
reservas das colônias e aos descontos do Clube 

O start da campanha deste ano se deu no 
dia 4 de novembro com o lançamento ofi cial 
da Chapa 1 – Democracia, Transformação e 
Futuro, chapa da CUT, que é liderada pelo 
atual presidente da enti dade, Hélio Rodrigues.

Nos próximos dias a enti dade divulga o 
roteiro das urnas de votação para que to-
dos os sócios possam parti cipar do pleito. 
Acompanhe as novidades pelas redes so-
ciais do Sindicato

SÓCIO:  MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO
de Vantagens, é preciso manter o cadastro atualizado. 

A enti dade solicita 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 celular 
para o Qr Code (ao lado) e entre direto no WhatsApp. 

ELEIÇÕES 2022 TEVE NÚMERO RECORDE DE ASSÉDIO ELEITORAL
O assédio eleitoral por parte de 

empresas foi uma práti ca comum nas 
eleições deste ano, com 13 vezes mais 
denúncias do que em 2018. 

Foram 2.838 denúncias envolvendo 
2.137 trabalhadores, 77 ações civis pú-
blicas, 243 termos de ajuste de conduta 

(TACs) e 1.318 recomendações. Os núme-
ros são do Mnistério Público do Trabalho 
que conti nua recebendo denúncias, mes-
mo após as eleições, agora envolvendo 
parti cipação forçada de trabalhadores em 
protestos e até demissões em decorrên-
cia de posições políti cas.  


