
TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO SETOR QUÍMICO DE CAMPINAS E 
OSASCO: VAMOS JUNTOS NESSA LUTA! PARTICIPEM DA ASSEMBLEIA NO PRÓXIMO 

DIA 26 DE SETEMBRO, ÀS 9H30

A condução desastrosa de 
Bolsonaro no comando do Brasil 
provocou instabilidade econô-
mica, desemprego, aumento nos 
preços dos alimentos, aluguel, 
gasolina, remédios e tantos ou-
tros itens essenciais. Está cada 
vez mais difícil suprir todas as 
necessidades de uma família em 
meio a uma pandemia e à retira-
da de direitos.

Diante desse cenário econô-
mico e político que vivemos, pre-
cisamos estar juntos na cam-
panha salarial do setor químico, 
com data base em 1 de novem-
bro. Por isso, a hora agora é de 
união e organização.

Reinvindicações

A reivindicação, construída 
junto com os demais sindica-
tos do Estado de São Paulo na 
Fetquim (Federação dos Traba-
lhadores do Ramo Químicos), 
defende reposição integral da 
inflação e ganhos reais nos salá-
rios.  Queremos ainda reposição 

de 10% no piso salarial e paga-
mento equivalente a dois pisos 
(já reajustados) para a PLR. 

“Defendemos ainda a reno-
vação das cláusulas sociais da 
nossa convenção coletiva da ca-
tegoria por mais dois anos, até 
2023”, afirma Nilza Pereira, diri-
gente da Regional Osasco.

Direitos

Lembrando que a nossa con-
venção coletiva de trabalho é 
umas das melhores do País e 
protege a categoria química de 
vários dos ataques promovidos 
pelo governo e pela Reforma 
Trabalhista de 2017. 

Acompanhe em nossas redes 
sociais a série que produzimos 
sobre os diferenciais da Con-
venção Coletiva em relação à 
própria CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) e saiba porque 
é tão importante lutarmos para 
preservar nossos direitos. 

“Precisamos estar unidos 
para lutar por melhores con-

dições de vida e trabalho. So-
mente com a participação e 
envolvimento de todos e todas 
poderemos conquistar avanços. 
Venham para a assembleia! Va-
mos juntos defender nossos di-
reitos”, diz José Pereira (Juju), 
dirigente da regional Campinas.
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FORA BOLSONARO! PORQUE ELE É CONTRA NÓS TRABALHADORES
Desigualdade social recorde, 

mais de 14 milhões de pessoas 
desempregadas e 19 milhões de 
brasileiros passam fome. Cená-
rio agravado pela pandemia, mas 
que é claramente consequência 
de um governo genocida, incom-
petente e que não consegue mi-
nimamente oferecer dignidade 
ao povo brasileiro.

Segundo reportagem da BBC 
Brasil, o alastramento da fome 
no Brasil é reflexo também do 
fim ou esvaziamento de progra-
mas voltados para estimular a 
agricultura familiar e combater 
a fome, além de defasagem na 
cobertura e nos valores do Bolsa 
Família, segundo especialistas 
em segurança alimentar, polí-
ticas públicas e desigualdade 
ouvidos pela BBC News Brasil.

Para o Químicos Unificados, o 
Brasil não merece a continuida-
de de um presidente sem apreço 
pela vida das pessoas. Bolsonaro 
não é digno de ser o presidente 
do maior país da América Latina. 
Nós temos exemplos em países 
vizinhos, de que é possível mu-
dar. Para isso, é preciso que o 

povo vá para as ruas, se mobi-
lize, denuncie e pressione esse 
governo.

A saída de Bolsonaro da pre-
sidência antes de 2022 é funda-
mental para a vida do povo brasi-
leiro. É um governo responsável 
por cerca de 600 mil mortes no 
Brasil, pela volta da inflação, pelo 
desemprego recorde e pelo au-
mento absurdo da desigualdade 
social. Não é possível esperar até 
o fim do mandato. É preciso sair 
antes, o mais rápido possível.

Por isso, chamamos para que 
todos participem do ato FORA 
BOLSONARO no dia 2 de outubro. 
Com distanciamento, máscara 
e todos os cuidados, vamos às 
ruas lutar pela vida, contra esse 
governo corrupto e por comida 
no prato!


