
Trabalhadoras e trabalha-
dores do ramo químico apro-
varam no domingo (26/9) 
as pautas de reivindicações 
e a proposta apresentada 
pela patronal como patamar 
mínimo, em assembleia no 
Cefol Campinas e Cefol Osasco. 
A proposta aprovada foi a 
reposição integral da inflação 
pelo INPC, que está estimado 
em aproximadamente 9,87%. 

Além disso, a garantia de 
PLR de R$1.200 para empresas 
com mais de 50 trabalhadores 
e R$1.080 para menos de 50 
trabalhadores. Esses valores 
são referência como patamar 
mínimo para quem não tem 
acordos específicos de PLR. 
A assembleia deliberou que a 
direção do sindicato busque 
negociar a aplicação do INPC 
integral no PLR. 
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Também foi aprovada 
a renovação das cláusulas 
sociais, ou seja, garantia de 
todos os direitos. Assim, a 
comissão dos Químicos Uni-
ficados, em conjunto com a 
Fetquim, avaliando o contexto 
da negociação, tem autonomia 
para assinatura da Conven-
ção Coletiva de Trabalho no 
momento adequado.

Segundo Paulo Soares, 
assessor sindical do Quími-
cos Unificados, o sindicato 
é a forma que os trabalha-
dores encontram para se 
juntar, se organizar e garan-
tir seus direitos. “Sindicato 
não é um prédio, não é o 
dirigente e nem o caminhão 
parado na porta da fábrica. 
O sindicato é a nossa capaci-
dade de estar junto e de lutar 
juntos para garantir as nossas 
reivindicações”, disse.

Vale lembrar o quanto é 
importante defender as cláu-
sulas sociais da nossa Con-
venção Coletiva de Trabalho. A 
CCT é que protege os trabalha-
dores e trabalhadoras da reti-
rada dos direitos, inclusive de 
todos os ataques da reforma 
trabalhista. “A gente precisa 
proteger nossos direitos”, 
disse André Alves, dirigente 
da Regional Campinas.

As trabalhadoras e traba-
lhadores devem estar junto 
com o sindicato para reivindi-
carmos nossos direitos.

“Precisamos estar unidos 

e organizados para 

enfrentarmos os patrões. 

Não podemos aceitar nenhum 

direito a menos”

Rosangela, dirigente da Regional 

Campinas



Já no encerramento da 
assembleia, José Roberto Silva 
Trindade, o Beto, dirigente da 
regional Osasco aproveita para 
fazer um convite: “No dia 2 de 
outubro vai ter um ato Fora 
Bolsonaro, concentração a 
partir de 13h30 na Avenida 
Paulista. É muito importante 
a gente vá para rua, só assim 

vamos conseguir uma política 
melhor, que venha a atender os 
trabalhadores em 2022. Essa 
política atual não atende a 
pauta dos trabalhadores.”

“Tivemos uma assembleia com muitos 

trabalhadores participando, entendendo a 

necessidade da luta e da resistência nesse 

momento. Você, trabalhador ou trabalhadora que 

não pôde participar, converse com os colegas da 

fábrica, busque informações nos vários canais de 

comunicação do sindicato, para que a gente possa, 

juntos, construir esse momento tão importante 

da Campanha Salarial 2021”

Nilza Almeida, dirigente da Regional Osasco
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