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CAMPANHA SALARIAL DO RAMO 
QUÍMICO: ASSINATURA DA CCT 

A Convenção Coletiva de 
Trabalho deve ser assinada 
no dia 10 de novembro. O 
acordo, que foi aprovado em 
assembleia pelas trabalhado-
ras e trabalhadores do ramo 
químico, prevê o reajuste inte-
gral da inflação até outubro. A 
estimativa é que o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor) fique entre 10 e 11%.  

O que foi acordado é 

que para os salários até R$ 
9.000,00, o reajuste será de 
100% do INPC relativo ao 
período de novembro/2020 
a outubro/2021.

 Já o pagamento da PLR 
corresponderá ao valor atual 
acrescido do percentual de 
100% da inflação acumulada 
do último ano. Esses valores 
servirão de referência como 
patamar mínimo para quem 
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não tem acordos específicos 
de PLR. O piso salarial tam-
bém será reajustado entre 
10 e 11%, conforme a inflação 
acumulada no ano. Além disso, 
as cláusulas sociais previs-
tas na Convenção Coletiva de 
Trabalho devem permanecer 
vigentes por mais dois anos, 
até outubro de 2023. 

Vale lembrar o quanto é 
importante defender as cláu-
sulas sociais da nossa Con-
venção Coletiva de Trabalho. 
A CCT é que protege os traba-
lhadores e trabalhadoras da 

retirada dos direitos, inclu-
sive de todos os ataques da 
reforma trabalhista. “A gente 
precisa proteger nossos direi-
tos”, diz André Alves, dirigente 
da Regional Campinas.

“Estamos em momento 
de luta e resistência e preci-
samos sempre estar unidos 
e organizados.  Para isso, 
é muito importante bus-
car informações nos diver-
sos canais de comunicação 
do sindicato”, afirma Nilza 
Almeida, dirigente da Regio-
nal Osasco.  
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O segundo ano do governo 
de Jair Bolsonaro foi um perí-
odo trágico para os povos indí-
genas, com o agravamento 
de um cenário de mortes, 
violência, violação de direitos, 
territórios e vidas. Essa é a 
conclusão do Relatório Vio-
lência Contra os Povos Indíge-
nas do Brasil (dados de 2020), 
divulgado pelo Conselho Indi-
genista Missionário (Cimi). 

O relatório define 2020 
como um ano trágico para 
os povos originários do país: 
“A grave crise sanitária pro-
vocada pela pandemia do 
coronavírus, ao contrário do 
que se poderia esperar, não 
impediu que grileiros, garim-
peiros, madeireiros e outros 
invasores intensificassem 
ainda mais suas investidas 
sobre as terras indígenas”. A 
reportagem é do portal Outras 
Palavras.  SAIBA MAIS sobre 
o relatório

Essa negligência de Bolso-

naro é uma política de governo, 
de genocídio do povo, de fortes 
ataques ao meio ambiente e 
o aumento do desmatamento. 
Segundo Eliana Brum, em seu 
artigo no  El Pais, há um con-
senso solidamente respaldado 
por fatos, pesquisas e esta-
tísticas de que as áreas mais 
preservadas da Amazônia são 
as terras indígenas. 

A resistência dos indígenas 
contra sua própria extinção 
manteve a floresta em pé até 
hoje. E a demarcação de suas 
terras ancestrais, determina-
das pela Constituição de 1988, 
foi a principal responsável por 
garantir a sobrevivência da 
floresta. 

No momento em que o 
direito dos indígenas a suas 
terras ancestrais for elimi-
nado, acabam as melhores 
chances de resistência e o 
genocídio iniciado há 500 
anos pode finalmente ser 
completado.  

BOLSONARO CONTRA POVOS INDÍGENAS

https://outraspalavras.net/outrasmidias/povos-originarios-diante-do-virus-mortes-e-destruicao/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-06-24/congresso-decide-extinguir-a-amazonia.html
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O sindicato amplia a sua 
comunicação e contribui tam-
bém com conteúdo do podcast 

TVMov. Nesse primeiro episó-
dio, trouxemos um especialista 
para tirar todas as dúvidas 
sobre a Cresol, finanças soli-
dárias e sobre como coo-
perativas de crédito podem 
impactar sua vida. 

Confira nas principais pla-
taformas de áudio e no nosso 
canal do telegram:

O podcast TVMov é mais 
um braço da TV Movimento, 
um espaço de comunica-
ção voltado para os movi-
mentos sociais e culturais 
combativos.

Esse espaço foi criado 
para falar de maneira leve e 

descomplicada sobre assun-
tos relacionados à política, 
condições de trabalho, lazer, 
cultura e qualidade de vida 
dos trabalhadores e traba-
lhadoras, sempre trazendo 
convidados com diferentes 
vivências e conhecimentos.

CONHEÇA O PODCAST TVMOV

https://open.spotify.com/show/7yut4PJ5s2QdIxUIdTsLpM
https://podcasts.apple.com/us/podcast/tv-mov/id1590203306
https://soundcloud.com/podcast-tvmov/precisamos-falar-sobre-a-cresol?si=7cf195b11c8546269bed5136fc362354
https://t.me/joinchat/RYYUzQDMlbszZGYx

