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Sem correção, tabela do imposto
de renda corrói salários

Bolsonaro está prestes a se
tornar o primeiro presidente
eleito do país desde 1989 a não
reajustar a tabela de cobrança
do Imposto de Renda (IR). Sem
correção, a tabela acumula defasagem de 26,5% durante seu
governo – maior percentual já
registrado.

O cálculo foi feito pelo Sindicato
Nacional dos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil (Sindifisco 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$ 1.903 por mês ou
R$ 22.847 por ano são isentas do
IR pela Receita.
A última correção da tabela foi
realizada em 2015, no início do
segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Des-

de então, não houve qualquer
alteração. Dessa forma, milhões
de trabalhadores que eram considerados isentos em 2015 hoje
passaram a pagar o imposto.
Se houvesse a correção, todos
os trabalhadores seriam beneficiados, pois os descontos nos
holerites seriam menores e,
dependendo da faixa salarial,
muitos estariam isentos.

“Como salário normalmente é reajustado pela inflação,
quando você não reajusta também o valor
mínimo para pagamento para isenção
do Imposto de Renda,
você acaba fazendo
com que pessoas
que não pagavam o
imposto passem a ter
que pagar só porque
ela teve um reajuste inflacionário e não um ganho real no
salário”, explica Grazielle David,
da Tax Justice Network, uma
entidade que atua por justiça
fiscal e social.
A categoria química está às vésperas da sua Campanha Salarial
2022 e pode ter sua reposição
salarial engolida pela tabela do
IR exatamente num momento

em que os preços dos alimentos
e das tarifas públicas estão nas
alturas.

A luta do movimento sindical pela
correção da tabela do Imposto
de Renda é uma luta por justiça
social, afinal a política tributária
é um importante instrumento de
distribuição de renda.

Defasagem da tabela do IR
nos respectivos governos:
• 1996 a 1998 (FHC 1): 17,19%
• 1999 a 2002 (FHC 2): 18,99%
• 2003 a 2006 (Lula 1): 7,92%
• 2007 a 2010 (Lula 2): 2,48%
• 2011 a 2014 (Dilma 1): 6,53%
• 2015 (Dilma): 4,80%
• 2016 a 2018 (Temer): 9,42%
• 2019 a primeiro semestre de
2022 (Bolsonaro): 26,57%

O Sindicato junto de todos, todas e todes
Inovando mais uma vez, o Sindicato acaba de
lançar a Cartilha LGBTQIA+, elaborada pelo Coletivo LGBTQIA+ da categoria química do ABC.
A publicação é resultado de um projeto realizado
com o apoio da Internacional de Trabalhadores
da Construção e Madeira – ICM, que promoveu
o curso Identidade de Gênero e Diversidade
Sexual nas Relações de Trabalho a dirigentes e
militância do Sindicato.
“Esse lançamento mostra que o Sindicato realmente está comprometido com as pautas sócias, são inciativas como essas que fazem
realmente o enfrentamento à violência contra a nossa população, e
educam as pessoas para que não promovam a discriminação e o preconceito”, destacou Symmy Larrat, presidenta da Associação Brasileira
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos
(ABGLT) – a organização LGBTQIA+ mais antiga do país.
O presidente do Sindicato, Raimundo Suzart, pontua que a entidade
está muito orgulhosa desse projeto. “Temos uma grande parceria com
a ICM e queremos fazer agora uma parceria com o sindicato global
IndustriALL para projetos semelhantes.

Estamos mais uma vez à frente e juntos de
todos, todas e todes”, afirmou.
A publicação pode ser encontrada na sede e
regionais do Sindicato, ou disponibilizada no
QR Code ao lado
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Solenidade homenageia os 50 anos do
Polo Petroquímico do ABC
O Polo Petroquímico do Grande ABC completou 50

anos em junho e o Jubileu de Ouro foi celebrado em
Solenidade na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), realizada na noite da sexta-feira
24/06. A iniciativa foi do deputado estadual Luiz Fernando (PT-SP), coordenador da Frente Parlamentar
em Apoio à Indústria Química no Estado de São Paulo.
Autoridades políticas da região do ABC, representantes
empresariais e dos trabalhadores estiveram presentes
na homenagem.
O Sindicato marcou presença com uma delegação
formada pelos dirigentes e militância, e o presidente
Raimundo Suzart foi um dos palestrantes da cerimônia.
“Para nós, trabalhadores, é muito importante os 50
anos do Polo, nós queremos muito mais 50. É uma
indústria com potencial de risco altíssimo,
mas é uma indústria fundamental para o
desenvolvimento. O Polo só é forte por
que teve trabalhadores que se comprometeram e desenvolveram uma grande
indústria, trabalhadores capacitados e
bem remunerados”, destacou Raimundo.
“Em nome dos trabalhadores parabenizo
os trabalhadores do Polo Petroquímico
que se empenharem e tornaram uma
referência para o Brasil”, concluiu.

Deputado Alexandre
Padilha na Braskem

O deputado federal
Alexandre
Padilha (PT-SP) esteve na portaria da
Braskem, na entrada do turno no dia
22/06, para conversar com os trabalhadores por ocasião dos 50 anos do Polo.
Os dirigentes da Regional de Santo André do
Sindicato e lideranças da Fetquim-SP acompanharam a atividade.
Padilha, impressionado com o tamanho da
planta industrial, destacou que a Braskem é
um orgulho da produção nacional de refino
dos derivados de petróleo na região do ABC.
“Aqui é indústria, trabalho e emprego! Infelizmente o setor industrial foi largado pelo atual
governo. Não existe política industrial no País.
Nós queremos retomar isso, pois é o jeito de
salário e produção voltarem a aumentar, de
voltar a gerar emprego no nosso país”, disse
o deputado.

Saúde e Segurança

Curso de CIPA: mais uma turma formada
A Secretaria de Saúde do Sindicato realizou mais um Curso de

CIPA, formando trabalhadores preparados para monitorar as condições de saúde e segurança no ambiente das fábricas.
Neste ano, as aulas foram ministradas no dia 16 e 23 de julho nas
regionais de SBC e Diadema do Sindicato.
Participaram da formação 22 cipeiros(as) eleitos(as) de 12 empresas da categoria química do ABC.
O conteúdo abordado foi de acordo com as determinações da Norma Regulamentadora nº 5, que regulamenta a CIPA, do Ministério
do Trabalho e Emprego.
“O curso mais uma vez foi um sucesso. Parabenizamos os cursistas e agradecemos a toda a diretoria pelo apoio”, pontua o secretário de Saúde do Sindicato, Paulo Sérgio da Silva Lima.
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Juventude

Intercâmbio na Argentina promove troca de
experiências entre lideranças jovens
A atividade, realizada de 10 a 15 de julho, em Buenos Aires, marca a segunda etapa do
projeto de três anos de intercâmbio e formação sindical de jovens da IndustriALL.
A primeira etapa aconteceu em outubro/2021 no Brasil, mas foi virtual devido à pandemia.
Nela, o diretor do Sindicato, Phelipe da Silva Coelho, apresentou a estrutura e a história
do nosso movimento sindical.
Este ano já foi possível o encontro presencial e os participantes conheceram o sistema
sindical argentino e sua estrutura.
“Foi uma experiência muito agregadora, onde jovens sindicalistas de 9 países puderam
trocar experiências e aprender um pouco de cada país. No próximo ano concluiremos
esse projeto na Alemanha, para conhecer a estrutura alemã de sindicalismo”, conta
Phelipe, que participa do projeto representando a juventude química do ABC.
As atividades contam também com o apoio da Fundação Friedrich Ebert (FES).

Categoria

Trabalhadores da CGE aprovam
acordo de jornada de trabalho
Com 100% de aprovação, os
trabalhadores da empresa de peças
plásticas CGE autorizaram o Sindicato
assinar acordo de jornada de trabalho
com meia hora nas refeições.

PPR 2022
é aprovada na
Magna (Olsa)

A assembleia aconteceu em 21/06, nos
três turnos, e contou com a presença dos
diretores da Regional Santo André do
Sindicato.
As lideranças do Sindicato também conversaram com os trabalhadores sobre o que
está em jogo nas eleições de outubro e a importância de um sindicato combativo e
de luta. “Falamos sobre a importância da eleição do presidente Lula e da importância
da luta sindical em defesa dos trabalhadores, destacando que nossa Convenção
Coletiva de trabalho, por exemplo, garante ao trabalhador químico 84 cláusulas que
se sobrepõem às novas leis da reforma trabalhista”, explicou o diretor do Sindicato,
João Gomes de Oliveira.

Rede Basf realiza encontro
internacional em São Paulo

No dia 01 de julho, os trabalhadores da
Magna(Olsa) aprovaram em assembleia o
programa de PPR de 2022 após dois anos
de retrocesso.
“Os trabalhadores se organizaram e
voltaram a ter crescimento na PPR,
agora é necessário manter essa
organização para termos êxito em futuras
negociações”, destaca o diretor do
Sindicato, Lucas Melo.

Após quase dois anos de distanciamento social devido à
pandemia da Covid-19, a Rede de Trabalhadores(a) na BASF
América do Sul retomou as atividades presenciais e realizou
seu Encontro Internacional nos dias 4 e 5 de julho, em São
Paulo.

As discussões foram em torno das tendências globais da
indústria, as operações da BASF no mundo, questões sindicais e informes das localidades. Também foi elaborado um
Plano de Ação da Rede para o próximo período. Participaram
representantes dos trabalhadores das localidades do Brasil,
Argentina, Chile e Peru. A programação foi encerrada com a visita à fábrica BASF Demarchi, em São
Bernardo do Campo. No QR Code ao lado, confira o boletim da Rede com o resultado da atividade.
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Qualificação Profissional:
App do Sindicato:
SENAI oferece cursos gratuitos benefícios e informações na
O SENAI Mário Amato, em
palma da sua mão
São Bernardo do Campo, tem
oportunidades gratuitas para
você dar um up na sua vida
profissional. Confira:

O Sindicato agora tem um
aplicativo (app), que pode ser
baixado nas versões Androide
e iOS.

Inscrições até 28 de setembro/22
Horário: 13h às 17h
Data de início: 03/10/22
Data de término: 15/12/22

No app você encontrará as
informações mais importantes relacionadas ao Sindicato
e acesso a um canal para
denúncias. Em breve poderá
se sindicalizar e ter sua carteirinha virtual de sócio(a) e
dependentes. Futuramente o app disponibilizará serviços como
reserva na Colônia de Férias e marcação de consultas com o
médico do trabalho e advogados.

Escola Senai “Mario Amato”: Av. José Odorizzi, 1.555 – Assunção –
São Bernardo do Campo/SP – CEP 09861-000 – Tel: (11) 4344-5000
E-mail: senaimarioamato@sp.senai.br Site: marioamato.sp.senai.br

Importante: o sócio/a que tiver dificuldade para acessar a carteirinha via app precisará atualizar seus dados como CPF e data
de nascimento no cadastro do Sindicato. Para isso basta ligar
para 4433 5800.

• Auxiliar Administrativo – 160 horas

Inscrições até 14 de agosto/22
Horário: 18h às 21h
Data de início: 29/08/2022 Data de término: 07/11/2022
Aulas de segunda a sexta-feira

• Preparador de Laboratório Químico – 162 horas

Aulas de segunda a sexta-feira

Trabalhadores(as) e Sindicato: juntos somos fortes. Sindicalize-se!
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