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Foi anunciado, no dia 10/11, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de outubro, fechando assim o percentual 
da inflação oficial acumulada nos doze últimos meses que será 
aplicado em todas as cláusulas econômicas da Convenção 
Coletiva do Setor Químico 2021 –2023.

Salários, Piso Salarial, PLR Mínima e as demais cláusulas 
econômicas serão corrigidas em 6,46%.

A reposição da inflação e a manutenção de todos os direitos da 
Convenção Coletiva para o Setor Químico já eram garantidos 
desde o ano passado. Como havia incerteza sobre se a 
pandemia iria continuar, a FETQUIM e os sindicatos filiados 
negociaram previamente a mesma condição para este ano.

Essa inflação reflete o custo de vida? Não, e precisamos ficar 
atentos e mobilizados com isso.

Confira ao lado como ficam os valores e leia mais na página 3

Confira como ficou: 
• Reajuste Salarial
Variação integral do INPC 
(novembro/21-outubro/22): 6,46%
Teto: R$ 9.581,40.
Parcela fixa aplicada acima do teto: 
R$ 618,96

• Piso Salarial 
Empresas com até 49 empregados: R$ 1.977,36
Empresas com mais de 49 empregados: R$ 2.028,32

• PLR Mínima
Empresas com até 49 empregados: R$ 1.149,77
Empresas com mais de 49 empregados: R$ 1.277,52

Setor Químico: 
reajuste salarial será de 6,46%

E foi confirmada a vitória de Lula 
no segundo turno, eleito Presi-
dente do Brasil com 50,90% dos 
votos válidos, totalizando o recor-
de de 60.345.999 votos. 

Jair Bolsonaro obteve 49,10% 
(58.206.354 votos). É a terceira 
vez que Lula é eleito para a Pre-
sidência e Bolsonaro é o primeiro 
presidente a não conseguir se re-
eleger após o primeiro mandato.

Foi uma vitória histórica, de uma 
eleição que pode ser considerada a mais importante da história do nosso país. A 
frente ampla, com a liderança de Lula, enfrentou o abuso da máquina pública, o 
jorrar de recursos públicos no chamado “orçamento secreto”, ações ilegais, de-
núncias de compra de votos, as fake news do gabinete do ódio, a ação da Polícia 
Federal Rodoviária no Nordeste e tudo mais que Bolsonaro usou com o objetivo de 
angariar votos na reta final das eleições... e não conseguiu levar!

Agora, temos um país a reconstruir! Leia mais na página 4

Férias de 
MILHÕES!

Sorteio para hospedagem em 
janeiro na Colônia de Férias de 

Caraguá será 3 de dezembro

Vitória histórica da Vida 
e da Democracia

A atividade será realizada na sede do 
Sindicato em Santo André, com início 

da distribuição de senhas às 8h e às 9h 
começa o sorteio.

É necessário trazer a carteirinha de sócio 
e um documento original com foto (Rg).

A sede do Sindicato fica na rua Senador 
Fláquer, 813 – Centro
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Expediente

Reforma Trabalhista Seus Direitos

Trabalhadores agora têm direito 
à Justiça gratuita

Uma das medidas prejudiciais da reforma trabalhista foi derrubada. 
O TST (Tribunal Superior do Trabalho) decidiu retomar a gratuidade 
da Justiça aos trabalhadores em processos trabalhistas. 

De acordo com os ministros, a regra da reforma, que estabelece o 
direito à isenção do pagamento das custas processuais apenas a 
quem recebe R$ 2,8 mil, pode deixar de ser colocada em prática. 

Com a decisão, o trabalhador ou trabalhadora só precisa apresentar 
uma declaração de insuficiência de recursos para obter a gratuidade. 
Atualmente, são cobrados 2% sobre o valor da condenação, depois 

da decisão ou acordo. 

A reforma trabalhista só gerou prejuízos aos trabalhadores. Os dados do TST apontam 
que desde a implantação da nova legislação o número de novas ações diminuiu em 1,1 
milhão. 

Mesmo com a queda geral no número de processos, as ações envolvendo questões do 
trabalho em casa saltaram 270%. As queixas profissionais passaram de 46 para 170 entre 
2019 e 2020.
Com informações da CUT Brasil

13º 
Salário 

O décimo terceiro salário é uma 
gratificação de fim de ano garan-
tida a todos os trabalhadores(as) 
formais, com carteira assinada.

Seu valor é calculado pelo núme-
ro de meses trabalhados. Se tra-
balhou 12 meses, o trabalhador 

recebe o salário completo. Quem 
não trabalhou o ano inteiro re-
cebe o 13º salário proporcional 

aos meses trabalhados. As horas 
extras refletem na média do pa-

gamento do 13º salário. 

O pagamento deve ser feito em 
duas parcelas entre novembro 
e dezembro. Pelo menos meta-
de do 13º salário deve ser pago 

entre 1º de fevereiro e 30 de 
novembro. Alguns trabalhado-

res preferem receber a primeira 
parcela quando tiram férias. A 

segunda parcela deve ser paga 
no máximo até 20 de dezembro. 

Se o salário do trabalhador tiver 
sido reajustado depois do paga-
mento da primeira parcela, ele 
deve receber a diferença junto 

com a segunda parcela.

Novembro Azul: quebrar 
preconceitos e cuidar da saúde!
Mês da conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata e sobre 

os cuidados dos homens com sua saúde
É preciso acabar com o preconceito de que homem não precisa cuidar da 
saúde, pois não fica doente. Para isso, o Novembro Azul deste ano não foca 
somente na prevenção do câncer de próstata – que é muito importante -, 
mas também na conscientização de que é necessário o homem não descui-
dar de sua saúde, indo regularmente ao médico e fazendo todos os exames 
preventivos, assim como as mulheres fazem.

“O limite entre a vida e a morte, a saúde e a doença pode estar em uma consulta médica 
que não foi feita a tempo de detectar um problema médico e seu tratamento adequado”, res-
salta o secretário de saúde do Sindicato, Paulo Sérgio da Silva Lima. “Independente de ser a 
próstata ou a saúde em geral, o homem deve ter seu acompanhamento à saúde, consulta e 
exames médicos em dia”, pontua.
Dados da Secretaria de Saúde de SP mostram que o número de consultas médicas de 
mulheres é o dobro do número de consultas de homens. É preciso mudar essa realidade. “É 
importante não descuidar da saúde, só o câncer de próstata matou 44 pessoas/dia no ano 
passado e os sintomas, na maioria das vezes, só aparecem quando a doença já está em 
grau muito grave”, alerta Paulo.

Fatores de risco do 
câncer de próstata 
 Idade (cerca de 62% dos casos 
são de homens a partir dos 65 anos) 
 Histórico familiar 
Raça (maior incidência entre os 
negros) 
Alimentação inadequada, à base 
de gordura animal e deficiente em 
frutas, verduras, legumes e grãos 
Sedentarismo 
Obesidade 

Quando descoberta 
precocemente, a doença tem 90% 

de chances de cura

Saúde
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Categoria

Truque da inflação de Bolsonaro impactou 
reajuste salarial do Setor Químico

De olho nas eleições, o governo tomou ações para controlar os 
preços artificialmente, afinal a inflação estava galopando e mal 
dava para pagar as contas e comprar o básico no supermercado. 

Nos últimos doze meses os combustíveis subiram 15%. Os re-
médios ficaram em média 16% mais caros. A inflação de alimen-
tos, na casa dos 12%, estava afetando todos os brasileiros(as), 
em especial às famílias de menor renda.

Daí a manobra do teto de cobrança do ICMS nos Estados, me-
dida eleitoreira de Bolsonaro, teve impacto direto na diminuição 
dos preços da gasolina, impactando nos preços e nos índices 
oficiais de inflação, mas de forma artificial, pois tudo começou a 
subir novamente após o segundo turno das eleições.

Campanha Salarial dos Químicos 2022
A reposição da inflação e a garantia de todos os direitos da 
Convenção Coletiva para o setor Químico neste ano de 2022 
já estavam garantidas desde o ano passado. Diante das incer-
tezas frente à pandemia, Fetquim e sindicatos firmaram com 
os representantes das empresas a vigência da Convenção 

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 informações sobre 
Convenções Coletivas, Colônias de Férias, Convênios e um 
canal para denúncias. 

Coletiva por dois anos 
(2021 a 2023).

Assim, os trabalhado-
res do setor químico 
terão seus salários 
reajustados em 1º 
de novembro com 
o índice de inflação 
acumulada para a 
data-base (INPC), 
que ficou em 6,46%. 

Mas é importante destacar: a inflação que as pessoas sentem no 
bolso é bem maior que o índice oficial. Isso acontece porque há cer-
tos produtos que pesam mais para as famílias que ganham menos. 

Essa diminuição falsa da inflação, forçada por motivos eleitorais, 
prejudicou todas as categorias com data-base próxima ao final 
do ano e vamos torcer para que não falte salário para as com-
pras básicas do mês novamente. 

Fiquemos atentos e mobilizados!

Nova CIPA toma posse na Maxi Rubber
Os novos membros da CIPA da em-
presa Maxi Rubber tomaram posse 
no dia 13 de outubro. A empresa, 
localizada em Diadema, fornece 
produtos para o mercado de Pintura, 
Repintura Automotiva e Industrial.
O diretor Francisco Sales Vieira, 
trabalhador na empresa, prestigiou a 

posse, levando o apoio do Sindicato à nova gestão.
“Parabenizamos os trabalhadores e trabalhadoras e nos colocamos 
à disposição da nova CIPA para contribuir com um mandato com-
prometido com a garantia de um ambiente de trabalho seguro e 
saudável a todos e todas”, disse.

Intersindical Brasil da Rede 
BASF América do Sul se reúne 
em Santo André

Foi realizado em 
9/11 o Encontro da 
Intersindical dos 
Trabalhadores na 
BASF Brasil (IN-
TRAB) da Rede de 
Trabalhadores(as) 
na BASF América 
do Sul. 

Participam representantes dos sindicatos membros, das 
Comissão de Fábricas, das federações estaduais (Fetquim e 
Fequinfar), da CNQ-CUT e do sindicato global IndustriALL. 
Além da exposição da situação econômica da BASF, feita 
por Douglas Meira Ferreira, técnico do Dieese, seguida de 
debates e informes das localidades. 
No dia seguinte, 10/11, foi realizado o Diálogo Social com 
representantes da BASF, que teve como principais pontos a 
coparticipação no Convênio Médico e a ADS.

Aprovada PLR na Tirreno 
Os trabalhadores 
(as) da empresa 
Tirreno, em as-
sembleia realizada 
dia 04/11, aprova-
ram as metas de PLR para o segundo semestre de 2022.

inFormação + sindicalização + direitos: tudo isso na palma da sua mão
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“Não existem dois Brasis. Somos um 
único povo, uma grande nação”

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, disse à reportagem da 
revista Carta Capital que há uma “grande organização criminosa” envolvida nos bloqueios de 
rodovias brasileiras após Lula derrotar Bolsonaro (PL) nas urnas. Segundo ele, empresários 
são os financiadores do movimento de caráter golpista. 

“Nós já temos alguns nomes, que não podem ser revelados, porque ainda estão sendo 
investigados”.

Não bastasse ter sido a eleição em que o governo mais gastou dinheiro para comprar voto 
e a eleição com mais denúncias de empregador assediando trabalhador para não votar no 
Lula, agora o presidente fica alimentando grupos de extrema-direita e empresários financian-
do atos golpistas.

Querem passar por cima da vontade popular que derrotou Bolsonaro nas urnas, que disse 
Não à atual agenda econômica e à agenda anticiência e antipovo, repudiou o desgoverno 
que vem sendo implementado nos últimos anos.

Organização criminosa financia AçÕES gOLPISTAS

Democracia

É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas
Tão logo foi anunciado o 
resultado das urnas, Lula 
disse que sua vitória foi 
a vitória de um imenso 
movimento democrático, 
formado acima de partidos 
políticos, acima de interes-
ses pessoais e de ideolo-
gias para que a democracia 
saísse vencedora. 
“Não existem dois Brasis. 
Somos um único povo, uma 
grande nação”, destacou. “É 
hora de baixar as armas que 
jamais deveriam ter sido 
empunhadas, disse Lula, re-
forçando que, com a ajuda do povo, este 
País voltará a viver democraticamente, 
harmonicamente, reestabelecendo a paz 
entre as famílias, entre os divergentes, 
para que possamos construir o mundo 
que nós precisamos. 

Ressureição política 
A trajetória política de Lula nunca foi 
comum. Eleito por dois mandatos como 
presidente da República, Lula deixou a 
presidência com recorde de aprovação e 
um país sem fome, com pleno emprego, 
valorizado internacionalmente e com uma 
população feliz e esperançosa. 
Em 2016, sua sucessora Dilma Rousseff 
sofre um golpe político e começa a perse-
guição a Lula para impedi-lo de participar 
das eleições.

Após uma condenação judicial em pro-
cessos contaminados por ilegalidades 
e conduzidos por um juiz considerado 
suspeito pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), Lula enfrentou 580 dias de cárcere 
e foi impedido de concorrer às eleições 
de 2018, quando liderava as pesquisas 
de intenção de voto.
Após se tornar elegível em decisão da 
Corte em abril de 2021, Lula iniciou sua 
jornada para voltar à Presidência da 
República em uma nação que há quatro 
anos vive sob risco de mais um golpe 
autoritário, derrubando a democracia. 

Vitória histórica
Em nota, a direção nacional da CUT, 
reforçou a vitória histórica de “um me-
talúrgico que entendeu a importância 

da participação política dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
para mudar um país e nunca 
se dobrou diante de todas as 
perseguições engendradas 
contra ele”.
Para a CUT, essa vitória re-
presenta o reencontro do Bra-
sil com aqueles que defen-
dem a democracia, o estado 
de direito, o respeito aos di-
reitos dos trabalhadores(as), 
do fim da miséria e da fome, 
do desenvolvimento sustentá-
vel com distribuição de renda 
e justiça social, do respeito 

aos direitos humanos, ao Estado laico, à 
diversidade e o compromisso com o fim 
da discriminação racial de pretos(as), 
indígenas e de todas outras raças que 
compõe o mosaico do nosso povo. 
“Também é a vitória da valorização das 
mulheres, do fim da discriminação social 
e da população LGBTQIA+. É a vitória da 
esperança que venceu o medo, a coação 
e o assédio eleitoral empresarial, e a apo-
logia da violência como método de fazer 
política”, diz a nota.

Esperança de voltar a sonhar
Nessa nova era que se abre para a de-
mocracia do nosso País, finalmente livre 
da truculência política, social, econômica 
e trabalhista desse desgoverno Bolsona-
ro, temos enormes desafios pela frente.

Ricardo Stuckert


