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Reajuste Salarial será pela aplicação
do índice de inflação do INPC
De quanto será o reajuste este ano? Essa é a pergunta que mais chega ao Sindicato neste período de véspera da data-base da categoria do Setor Químico, que é
1º de novembro. Mas este ano será diferente.
No fechamento da Campanha Salarial do ano passado, ficou estabelecida a validade de dois anos da atual Convenção Coletiva e que todas as cláusulas econômicas
seriam reajustadas a partir de 01/11/2022 pelo acumulado dos doze últimos meses
do INPC. As cláusulas sociais permanecem válidas até 31 de outubro de 2023.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é um índice calculado mensalmente pelo IBGE para medir a variação de preços de uma cesta de produtos e
serviços consumidos pelas famílias.
No mês passado, o INPC foi de -0,32% e o acumulado dos últimos 12 meses ficou
em 7,19%. Os itens que mais influenciaram para baixo foram os de Transportes
(-2,09%) e Comunicação (-2,48%). Os alimentos tiveram queda (-0,51%) e acumulam alta de 11,84% nos últimos 12 meses.
Os índices vem caindo rapidamente após a PEC eleitoreira do governo federal que
implementou teto de ICMS sobre combustíveis.
Apesar da queda dos combustíveis, os preços de alimentos continuam acumulando
alta bem acima do INPC geral, penalizando as famílias mais pobres que possuem
maiores gastos com alimentos proporcionalmente.

Carlão, PRESENTE!
Com profunda tristeza que registramos o
falecimento de Carlos
Donizete Sanches, o
Carlão, ex-diretor do
Sindicato, no dia 6 de
outubro.
Carlão foi uma liderança ativa do Sindicato nos anos 1990. Compôs a diretoria
do Sindicato nos mandatos de 1991 a
2000, depois disso foi para a diretoria da
Confederação Nacional do Ramo Químico – CNQ.
Participou também da gestão de Carlos
Grana na Prefeitura de Santo André (2013
– 2017) como Secretário de Obras.

Para data-base de 1º de novembro, a expectativa do INPC acumulado em 12 meses é de 6,32%.

Carlão tinha 64 anos e estava na fila do
Hospital das Clínicas (HC) por um transplante de fígado.

O INPC de outubro/22 deve ser divulgado entre 9 e 11 de novembro. Agora é
aguardar!

A diretoria manifesta seu profundo pesar e
sua solidariedade aos familiares e amigos.

Colônia de Férias: sorteios para Natal, Réveillon
e Janeiro já tem data, agende-se!
Os sorteios para hospedagem na Colônia de Férias de
Caraguatatuba, litoral norte, para os períodos de Natal,
Ano Novo e Férias de Janeiro já têm datas:

Sábado 05 de novembro:
para Natal e Ano Novo
Sábado 03 de dezembro:
para férias de Janeiro
Os sorteios serão realizados na sede do Sindicato em
Santo André: rua Senador Fláquer, 813 – Centro. Horário:
a partir das 8h distribuição de senhas e 9h o sorteio.
Agende-se e participe! Não perca a oportunidade de um
lazer de qualidade por um preço que você pode pagar.
Atenção: é preciso trazer a carteirinha de sócio e um
documento original com foto (Rg).
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Eleições 2022

Maioria das cidades do Grande ABC
preferem Lula e Haddad
Para governador, o candidato do PT,
Fernando Haddad, só não venceu em São
Caetano. As votações mais expressivas
para Haddad foram em Diadema (54,05%
dos votos) e Mauá, com 45,82%.

Deputados
A região do Grande ABC aumentou sua
representatividade na Câmara Federal
e na Assembleia Legislativa, com 12
deputados eleitos. A partir de 2023 serão
cinco deputados federais e oito estaduais.
São eles:
Neste primeiro turno, Lula foi o mais votado em cinco das sete cidades que formam
a região, um cenário muito diferente do
primeiro turno de 2018.
Lula teve mais votos em São Bernardo,
Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra. Bolsonaro em Santo
André e São Caetano.
Em São Bernardo, maior cidade da
região, Lula obteve 49,17% dos votos e

Jair Bolsonaro 38,02%. Em Mauá, Lula
recebeu 49,27% dos votos e Bolsonaro
38,91%. Lula conquistou em Diadema
56,34% dos votos e Bolsonaro apenas
32,95%. Na pequena Rio Grande da
Serra, Lula 52,38% contra 36,89% de
Bolsonaro.
A votação em Santo André foi a mais
apertada entre os dois nas cidades do
Grande ABC, com uma diferença de pouco mais de 300 votos.

Deputados federais – Alex Manente
(Cidadania); Luiz Marinho (PT); Mauricio
Neves (PP); Marcelo Lima (SD) e
Fernando Marangoni (União Brasil).
Deputados estaduais – Ana Carolina
Serra (Cidadania); Carla Morando
(PSDB); Luiz Fernando (PT); Thiago
Auricchio (PL); Teonílio Barba (PT);
Altair Moraes (Republicanos); Rômulo
Fernandes (PT) e Atila Jacomussi
(Solidariedade).

Outubro Rosa reforça prevenção como um ato de amor
Todas as mulheres estão
sujeitas ao Câncer de Mama,
prevenir é um ato de amor

representa 16,3% das mortes de mulheres no
período. A estimativa é que até o fim de 2022
mais de 66 mil novos casos da doença sejam
diagnosticados.

Chegou mais um Outubro Rosa, um mês
inteiro para reforçar a conscientização das
mulheres sobre a importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama.

Em todas as fases da vida, o autocuidado é
uma prática poderosa. Mas a partir dos 40
anos de idade é fundamental se tocar para
verificar a presença de nódulo palpável na
mama ou axila, principalmente se a mulher
tem histórico de câncer de mama na família.

É importante que toda gente saiba que quanto
mais cedo descobri-lo, maiores são as chances de se livrar do câncer sem piores danos.
O câncer de mama é o tipo de câncer que
mais mata mulheres no Brasil em quatro das
cinco regiões do país. De acordo com o Inca
(Instituto Nacional de Câncer), em 2020 o índice de mortalidade foi de 11,84 a cada 100 mil
mulheres diagnosticadas com a doença, o que

Homens também precisam do autocuidado
A doença é mais comum em
mulheres, mas pode acometer
homens. Paulo Sérgio Lima
(foto), secretário de Saúde,
Trabalho e Meio Ambiente do
Sindicato destaca:

“É importante estar atento, acabar com
preconceitos e colocar o autoexame na
rotina masculina. Se toque, se atente aos
sinais que seus seios possam apresentar,
faça os exames preventivos. Isso pode
salvar a sua vida!”
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Sindicato completa 84 anos de
lutas, conquistas, força e união!
O 8 de outubro é uma data muito importante para a categoria
química. É o aniversário de fundação do Sindicato e também
Dia do Trabalhador e da Trabalhadora nas Indústrias Químicas
do ABC, celebrado nas sete cidades da região.
A trajetória do Sindicato nestes 84 anos é marcada por muita
luta e fez história no Brasil e no exterior por defender a SAÚDE
e SEGURANÇA no ambiente de trabalho.
Conquistou duas importantes CONVENÇÕES COLETIVAS
DE TRABALHO: a do Setor Químico e a do Setor Farmacêutico, com mais de 80 cláusulas garantindo direitos como, por
exemplo, PLR mínima, adicional noturno de 40% e adicional
de hora-extra de 70%, sendo 110% aos finais de semana.
Um Sindicato que diante da pandemia não se omitiu: batalhou
por acordos com empresas garantindo empregos e a saúde
do trabalhador/a frente ao coronavírus, e também realizou a
campanha Quarentena Solidária, arrecadando alimentos e
produtos de higiene para distribuir para os mais carentes e
vulneráveis.
Nestes 84 anos, o Sindicato RESISTIU à Ditadura Militar e
inúmeros ataques aos trabalhadores na busca de acabar com
direitos e enfraquecer a representação sindical.
Agora, diante da eleição mais importante da história deste
País, sua direção não foge à luta e está empenhada na construção da vitória de um Brasil sem fome, sem desemprego e
sem miséria.

Um Brasil com DEMOCRACIA, que repudia golpes e autoritarismo.
Um Brasil que respeita DIREITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS,
que combata o RACISMO, o genocídio do povo negro, a
HOMOFOBIA, a misoginia e o feminicídio.
Um Brasil de PAZ, que valoriza mais a EDUCAÇÃO do que as
armas.
Está em nossas mãos construir um Brasil justo e democrático
para nós, nossos filhos e netos.

Porque juntos, somos sempre mais fortes!

Diretora participa de encontro
“Mulheres, Negritude e Diversidade”
A secretária de Políticas Sociais da Fetquim, Amábile Cordeiro, diretora
do Sindicato, participou do 1º Encontro Nacional “Mulheres, Negritude
e Diversidade”, realizado pela Confederação Brasileira Democrática dos
Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação (Contac-CUT) e a União
Internacional dos Trabalhadores da Alimentação (Uita), em Serafina Corrêa (RS).
“Discutimos a realidade das mulheres negras, que são as mais atingidas
na sociedade em termos de violência, desemprego, cuidado com doentes e
idosos e trabalho informal”, explicou Amábile.

5º Congresso Mundial da ICM: pela PAZ e defesa da DEMOCRACIA
Estabelecer a construção de sindicatos globais e romper as barreiras
que promovem a desigualdade de gênero e a plataformização do trabalho foram as pautas do 5º Congresso
Mundial da Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira
(ICM), entidade na qual o Sindicato é filiado.
O evento foi realizado de 5 a 7 de outubro em Madri, Espanha, sob o
tema “Vamos –Organizarse além das fronteiras”.
O Congresso reuniu 360 sindicatos, de 117 países. A delegação do
Sindicato presente ao evento foi composta pelo presidente Raimundo
Suzart e as lideranças Danielle Franco, José Evandro Alves da Silva e
João Oliveira (o Montanha). O diretor Aírton Cano, coordenador político da Fetquim, também esteve presente.
O Brasil foi tema de uma moção emergencial em defesa da democracia e de Lula presidente e foi anunciado que nosso País sediará
o próximo Congresso, em 2026. Leia mais no SITE do Sindicato.
https://quimicosabc.org.br/noticias/5o-congresso-mundial-da-icm-pela-paz-e-defesa-dademocracia/
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Sindicato participa de encontro com
Alckmin na Abiquim
Representantes sindicais e de empresas
associadas à Associação Brasileira da
Indústria Química (Abiquim) reuniram-se com o candidato à vice-presidente na
chapa do PT, Geraldo Alckmin, em 19/09,
em São Paulo.

Lula tem a mesma visão e, junto dele,
trabalharemos, se formos eleitos, para
o seu desenvolvimento e crescimento,
levando em conta, sobretudo, as grandes oportunidades e vantagens que o
Brasil reúne”, afirmou.

Alckmin destacou que a pandemia acendeu um alerta. “O País não pode ficar dependente de insumos básicos de outros
países. A química é o motor do mundo.

O candidato reconheceu que a indústria química é super tributada e garantiu
seu apoio à indústria química nacional
com a promessa de que trabalhará
para o Brasil voltar a crescer, gerar empregos, inclusão e sustentabilidade.

Seus Direitos

Prazo de pagamento
da PLR

Nas empresas em que não há programa
próprio de PLR, as nossas Convenções
Coletivas estabelecem prazos de pagamento da PLR mínima, confira:
Setor Químico - Cláusula 15ª: A PLR
pode ser paga em uma única parcela até
30/08 ou em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30/06 e a segunda até
30/10/2022.
Setor Farmacêutico - Cláusula 21: A
PLR deve ser paga em única parcela
até 30/09 ou em duas parcelas, sendo a
primeira em 31/07 e a segunda em até
seis meses após o pagamento da primeira parcela.

Fonte: Fetquim

Patrão coagir o voto do
trabalhador é crime eleitoral.
Denuncie!
Temos vistos muitos vídeos nas redes sociais com patrões oferecendo dinheiro em
troca de voto em determinado candidato. Como não podem aferir o voto do trabalhador, condicionam o “extra” à vitória do candidato apoiado pelo patrão.
Isso é compra de votos, é crime, dá cadeia!
Esse assédio eleitoral é feito também em forma de perseguição e vários tipos de
ameaças, entre elas redução salarial, retiradas de direitos e benefícios e até demissão.
Todo trabalhador e trabalhadora têm o direito de escolher livremente seu candidato
e esse direito não pode ser violado por nenhum patrão.
Coagir trabalhadores(as) no local de trabalho a votar em determinado candidato é
assédio eleitoral laboral. É crime e tem de ser combatido, denunciado e punido.
Não aceite calado, procure o Sindicato, denuncie.

Informação + Sindicalização + Direitos:
tudo isso na palma da sua mão
Não fique só, fique sócio e busque seus direitos. Além de fortalecer seu Sindicato você terá
direito a médico do trabalho, advogados previdenciário e trabalhista, entre outros benefícios
como colônias de férias em praias no litoral sul e norte de São Paulo.
E você pode fazer isso pelo aplicativo do Sindicato dos Químicos, que pode ser baixado nas
versões Androide e iOS.
Além da sindicalização, o app tem todas as informações mais importantes relacionadas ao
Sindicato, como as Convenções Coletivas, as Colônias de Férias, Convênios e descontos e um
canal para denúncias.

Para saber mais, clique AQUI
https://quimicosabc.org.br/noticias/app-do-sindicato-beneficios-e-informacoes-na-palma-da-sua-mao/
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