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Ano 17      Número 271      Específico Campanha Salarial    

 Sindicato dos Químicos realizará Assembleia Geral, segunda-Ofeira, 6, às 18h, no nosso salão de assembleias, em São José 
dos Campos, para a deliberação dos trabalhadores sobre a 

proposta da patronal para a Convenção Coletiva da categoria. A 
proposta já está sendo discutida em assembleias nas fábricas e é 
importante que os companheiros venham ajudar neste debate. 
� Vale ressaltar que conseguimos impedir a aplicação da 
destruição trabalhista do nefasto governo Temer (PMDB) e da patronal 
nesta Convenção Coletiva com a renovação das cláusulas sociais, mas 
agora temos que decidir a proposta dos índices econômicos. A 
Convenção é negociada para os 180 mil trabalhadores químicos do 
estado organizados nos sete sindicatos da FETQUIM (Federação dos 
Trabalhadores  do Ramo Químico do Estado de São Paulo).

Para o próximo período, é certo que teremos muitas lutas 
fábrica a fábrica para impedir também a aplicação da terceirização 
ampla, geral e irrestrita. E teremos que estar unidos para impedir o 
aumento da exploração.
� Por agora, a patronal propõe:

· Manutenção da Convenção Coletiva por 12 meses com o 
compromisso de criar uma comissão para discutir os impactos da 
ofensiva trabalhista de Temer. É importante ressaltar que o 
Sindicato dos Químicos jamais aceitará que tal comissão venha a 
ser usada como pretexto ou laboratório para a implantação da 
retirada de direitos. No nosso entendimento, isso não é 
negociável; 

· Reajuste salarial: INPC integral, que deve girar em torno de 1,80%. 
O índice será divulgado em 10 de novembro pelo IBGE.

Piso salarial: 
 Até 49 trabalhadores: Atual R$ 1.469,53 reajuste através do INPC; 
 Acima de 50 trabalhadores: R$ 1.535,00 (reajuste 1,9%). 

PLR 
 Até 49 trabalhadores: Atual R$ 930,00 reajuste através do INPC;
 Acima 50 trabalhadores: Atual R$1.030,00 reajuste através do INPC.

Teto para reajuste:

· Atual R$ 7.929,13 para R$ 8.200,00 (reajuste 3,4%).

Assembleia Geral da Campanha Salarial 2017

É hora de decidirmos juntos os rumos da luta

Encontro de Base
 nossa Campanha Salarial deste ano ocorre às vésperas da entrada em 

Avigor da ofensiva trabalhista do governo Temer (PMDB) e do 
Congresso Nacional corrupto a mando da patronal. Além disso, a 

terceirização é outro risco que ronda a classe trabalhadora.
 Por isso, já tratamos também no Encontro de Base da categoria, no 
dia 21 de setembro, de incluir nas pautas específicas a luta contra a 
terceirização. Já começamos negociação de Acordos Coletivos de Trabalho 
por empresa para manter e garantir direitos específicos por fábricas. Agora é 
reforçar as mobilizações e greves para impedir o avanço da patronal sobre os 
nossos direitos trabalhistas!
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D I A  N A C I O N A L  D E 

PARALISAÇÕES E GREVES

Os nossos direitos estão em risco! Assim, dia 10 de novembro, 
os sindicatos de luta do país, organizações sociais e outras irão 
realizar um novo Dia Nacional de Paralisações e Greves contra 

a  ap l icação da  ofens iva  t raba lh ista  do  governo Temer 
(PMDB)/FIESP/patronal e a terceirização.

É hora de voltarmos às ruas para construirmos um movimento 
organizado da classe trabalhadora para derrubar este governo 
corrupto que governa para a patronal entregando os direitos dos 
trabalhadores e os recursos naturais do país.

Temos que exigir das centrais sindicais a organização de uma 
nova Greve Geral ainda mais forte para derrotar esta política 
ultraliberal e nefasta aplicada por este governo que está na margem de 
erro, pois tem apenas 3% de aprovação. Obviamente, os 3% que 
aprovam devem ser as famílias de deputados e senadores que estão 
enriquecendo ainda mais vendendo seus votos para livrar a cara do 
corrupto Temer e sua corja de investigação e cassação.

A crise é para o povo trabalhador. Os políticos estão 
enriquecendo ainda mais com o caos deste governo e elevaram a 
corrupção a níveis inimagináveis. E roubam na cara dura. Mala de 
dinheiro é coisa do passado. No governo Temer, a moda é apartamento 
de dinheiro.

Nunca um governo conseguiu ser tão ruim para os 
trabalhadores e tão bom para os especuladores financeiros, 
desmatadores, grileiros de terras, assassinos de índios, lobistas, 
petroleiras estrangeiras e criminosos de colarinho branco. 

As privatizações não respeitam nem ao menos as leis de 
concorrência, licitação e são dirigidas para empresas já acertadas com 
o governo. A apuração da Lava Jato é usada para justificar a entrega das 
nossas reservas de petróleo e gás. Já a justiça continua beneficiando 
grandes criminosos com advogados milionários e ainda legitimando os 
ataques dos governos, patrões, do agronegócio ao povo trabalhador e 
a economia popular.
� Nós temos que construir uma nova Greve Geral neste país ainda 
maior e mais forte, unificar as categorias em Campanha Salarial neste 
semestre, cobrar dos setores e centrais sindicais pelegos que 
aguardam e vendem a ideia de que as eleições de 2018 dominadas por 
partidos e políticos da velha burguesia podem resolver alguma coisa. É 
na luta, na unidade e na força conjunta que a classe trabalhadora pode 
derrotar esta agenda de direita que está destruindo a economia do 
país e sufocando a renda e os direitos das famílias brasileiras.
� Fora Temer!

SAIBA O PORQUÊ DE 
IRMOS À LUTA:

· Os deputados e senadores deste governo aprovaram a 
repatriação de bilhões enviados para paraísos fiscais, ou seja, o 
perdão dos crimes financeiros; 

· Aprovaram uma PEC aumentando o teto de gastos com 
pagamentos de juros, mas com a redução de investimentos nos 
serviços públicos;

· Aprovaram uma Reforma do Ensino Médio contra a orientação dos 
professores e educadores, incentivando o negócio do ensino 
privado;

·  Aprovaram a Terceirização;
·  Aprovaram a Reforma, ofensiva, Trabalhista;
·  Aprovaram uma Reforma Política para proteger os corruptos e 

impedir a renovação na política;
·  Tramitam a Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados;
·  Projeto de privatização de 57 estatais (Eletrobras, Casa da 

Moeda, Congonhas, blocos de petróleo e gás, empresas do 
grupo Petrobras, Caixa Econômica etc.) a preços ridículos e 
ainda financiados com dinheiro público do BNDES.

· Perdão das dívidas bilionárias de políticos e especuladores. O 
Brasil vai perder R$ 40 bilhões com as isenções fiscais das 
petroleiras estrangeiras que participaram do último leilão do 
pré-sal. Um roubo ao povo brasileiro.

CONJUNTURA DE 
LUTAS DA CLASSE 
TRABALHADORA

· 8 de março (Dia Internacional das Mulheres 
com atos e passeatas)

·  15 de março (Dia Nacional de Lutas)
·  31 de março (Dia Nacional de Lutas)
·  28 de abril (1º Greve Geral)
·  24 de maio (#OcupaBrasília)
·  30 de junho (2º Greve Geral)
· 14 setembro (Dia Nacional de Luta 

Metalúrgica e mobilizações em outras 
categorias)

· 10 de novembro (Novo Dia Nacional de 
Paralisações e Greves)

10 DE

NOV


