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Editorial

Ainda falta sair o índice do 
INPC do período, que só 
é divulgado no início de 
novembro, mas a categoria 
química do ABC já pode 
celebrar uma Campanha 
Salarial vitoriosa.
As federações que 
representam os sindicatos 
dos trabalhadores/as 
(Fetquim-CUT e Fequimfar-
Força Sindical) assinaram 
no dia 01/10 o termo de 
compromisso do acordo da Campanha Salarial do Setor Químico 2021/2022, em 
atividade virtual conjunta com os representantes patronais, o grupo CEAG-10 da Fiesp.
A proposta negociada garantiu a renovação da Convenção Coletiva por mais dois 
anos, a reposição integral da inflação pelo INPC nos salários (estimada em 10,39%) e 
aumento da PLR.
Também há o compromisso de negociação continuada no Grupo de Trabalho 
permanente, composto pelas partes.
As duas federações representam 347 mil trabalhadores na base química, por meio de 
38 sindicatos. 
A previsão é que até o fim de outubro o acordo e a convenção coletiva já tenham sido 
assinados formalmente por todos os sindicatos filiados à FETQUIM e à Fequimfar. 
Acompanhe o site para saber das novidades!

Campanha Salarial Setor Químico 2021:

O Sindicato dos Químicos do ABC foi fundado em 8 de 
outubro de 1938 por trabalhadores da Rhodia, em Santo 
André e desde então, a história da categoria química do 
ABC tem uma trajetória marcada por inúmeros desafios, 
conquistas e muita resistência.
Viva o sindicato dos Químicos do ABC! 
salve os trabalhadores e trabalhadoras da categoria 
química do ABC!

Sindicato completa 83 anos de fundação

Reajuste de 100% do INPC 
e manutenção de direitos 
sociais estão garantidos!

83 anos protegendo 
empregos, direitos 

e cidadania
A história do Sindicato dos Químicos do 
ABC é marcada pela luta em defesa dos di-
reitos das mulheres e dos homens que tra-
balham nas empresas químicas da região, 
do estado e do país. E também dos jovens, 
dos aposentados e pensionistas, dos ne-
gros, das pessoas LGBTQIA+, dos meninos 
e meninas de rua, dos moradores de comu-
nidades, das pessoas em situação de vul-
nerabilidade social. Um sindicato cidadão!
Um sindicato que luta pelo emprego de 
qualidade e pela qualidade de vida das 
pessoas. Que trabalha pela saúde e 
segurança nas fábricas e pela proteção 
do meio ambiente de nossas cidades e de 
nosso país. Um sindicato socialmente 
responsável!
Que dialoga com patrões e governos para 
manter e gerar empregos e que mobiliza e 
enfrenta aqueles que ameaçam diminuir ou 
retirar direitos. Um sindicato combativo!
Um sindicato que organiza os trabalhadores 
desde o local de trabalho até o nível 
internacional.

Que se levanta contra as injustiças e as 
desigualdades sociais e econômicas de 
um sistema capitalista injusto e desumano 
que prioriza o lucro em lugar da vida. Um 
sindicato classista!
Nesses 83 anos de luta celebramos as 
nossas conquistas e rendemos homenagem 
a todos aqueles que contribuíram para 
que hoje tivéssemos uma das melhores 
Convenções Coletivas de Trabalho do 
país, uma vez mais renovada com garantia 
de 100% do INPC e das cláusulas sociais, 
até 2023.

Agradecemos aos associados e aos 
membros da Associação dos Aposentados 
Químicos, bem como aos funcionários e 
dirigentes atuais e do passado, por todas 
as vitórias que nos permitiram chegar 
a esses 83 anos como um dos mais 
importantes sindicatos do país. Parabéns, 
Químicos do ABC!

Raimundo Suzart, presidente
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Expediente

Com representantes sindicais da América La-
tina e Alemanha, foi realizado de 04 a 10 de 
outubro o Seminário de intercâmbio e forma-
ção internacional de jovens da IndustriALL. A 
atividade faz parte de um projeto com duração 
de três anos, sendo este ano no Brasil (virtual-
mente), 2022 na Argentina e 2023 na Alema-
nha, organizado pela federação global de sin-
dicatos da indústria, a IndustriALL.

O diretor Phelipe da Silva Coelho, do Coletivo 
de Juventude do Sindicato, participa do proje-
to  e nessa atividade apresentou um pouco da 
história e de como funciona o sistema sindical 
no Brasil. 

IndustriALL é a federação sindical global que 
representa a 50 milhões de trabalhadores do  
setor mineiro, energético e industrial em 140 
países, da qual o Sindicato dos Químicos do 
ABC é afiliado.

Intercâmbio

industriALL promove 
intercâmbio de jovens 
sindicalistas do Brasil, 
Argentina e Alemanha

Phelipe da Silva Coelho, 
diretor e membro do Coletivo 
de Juventude do Sindicato

FoRa Bolsonaro: novo protesto já tem data, 
será 15 de novembro

Brasil

Por várias cidades de todo o Brasil as ruas 
foram tomadas por manifestantes no sábado 
2/10 em mais um dia marcado por grandes 
manifestações populares por Fora Bolsonaro.

Os protestos, além de pedir o impeachment do 
presidente e defender a vacinação, também 
denunciaram a escalada dos preços dos alimen-
tos, gás, gasolina e tarifas, além das privatiza-
ções do patrimônio público, reforma adminis-
trativa e demais medidas que fazem parte da 
política econômica desse desastroso governo. 

Intercâmbio Saúde

Outubro Rosa: 
prevenção salva vidas
Outubro é o tradicional-
mente o mês marcado 
pela campanha de pre-
venção do câncer de 
mama, reforçando a im-
portância do diagnóstico 
precoce. No Brasil, esse 
é o tipo mais comum de 
câncer entre as mulhe-
res, depois do câncer de pele não melanoma. De 
acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
são 66 mil novos casos e 18 mil mortes por ano.
“É importante pressionar para que, além da 
conscientização, o acesso ao exame do câncer 
de mama seja garantido. É importante também 
que os homens estejam atentos, acabando 
com preconceitos e colocando o autoexame na 
rotina masculina”, destaca Paulo Sérgio Lima, 
secretário de Saúde, Trabalho e Meio Ambien-
te do Sindicato.

Em São Paulo, caravanas de diferentes cida-
des do interior, litoral e do ABC paulista toma-
ram quarteirões da Av. Paulista, representando 
os movimentos populares, sindicatos, partidos 
e apoiadores do impeachment de Bolsonaro. 
Membros da direção e da militância do Sindi-
cato marcaram presença no protesto.

“O trabalhador e a trabalhadora já não aguen-
tam mais o aumento do preço dos alimentos, 
da conta de luz, dos aluguéis, do transporte. 
Tudo vem subindo e o que vemos é desgover-

no, escândalos diários de corrupção e atitudes 
criminosas com a saúde pública que já levaram 
à morte de mais de 600 mil pessoas no Bra-
sil. Por isso estamos aqui unindo as vozes da 
categoria química no Fora Bolsonaro”, pontuou 
o presidente do Sindicato, Raimundo Suzart.

A segunda-feira 15 de novembro, feriado, 
já está marcado pelas centrais sindicais e 
movimentos populares: será novamente dia 
de milhares de trabalhadores e trabalhadoras 
gritarem Fora, Bolsonaro.

Agonia e sofrimento de 
contaminados pela Covid-19

Fruto da pesquisa de Estudos de 
Casos sobre contaminados por 
Covid-19, a Fetquim-CUT e o 
NEVIS da Universidade de Bra-
sília, foi lançado o livro: Agonia 
e sofrimento dos trabalhadores 
contaminados pela Covid-19. 
O estudo e análise foi realizado 

pelo pesquisador da UnB, Remígio Todeschini, 
ex-presidente do nosso Sindicato e atual Asses-
sor de Saúde e Previdência da Fetquim/CUT.
O livro poderá ser um subsídio importante para 
as direções sindicais e jurídicos das entidades 
para garantir os direitos previdenciários dos tra-
balhadores que foram contaminados a partir dos 
locais de trabalho.
A publicação está disponível para download 
no site da federação: www.fetquim.com.br
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Diretoria retoma reuniões presenciais e 
celebra os 83 anos com inovações

A sexta-feira 8 de outubro, aniversário de 83 anos do Sindicato, foi marcada pela 
retomada das reuniões presenciais da diretoria colegiada da entidade. Após um ano 
e meio de reuniões mensais virtuais, as lideranças reuniram-se na sede do Sindicato, 
em Santo André.
Entre os pontos da reunião, destacam-se a reformulação completa do website e o 
aplicativo do Sindicato que em breve serão lançados.
O novo site do Sindicato apresentará um visual moderno, buscando proporcionar  uma 
excelente experiência ao usuário para acompanhar as notícias da categoria,  os direitos 
estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho, publicações e informações sobre 
Colônia de Férias, Médico do Trabalho, Plantões dos Advogados e lista dos convênios e 
descontos. Também permitirá a sindicalização digital dos trabalhadores/as.

O aplicativo por enquanto está limitado a associados/as 
e dependentes, contendo carteirinha digital, endereços e 
contatos da sede e regionais. A ideia é que o aplicativo 
seja público, com possibilidades de expandir futuramente 
serviços integrados como reserva da Colônia de Férias e 
atendimento online.
Ainda na parte de comunicação, foram apresentados os 

novos logotipos dos coletivos da categoria: Mulheres, Racial, Juventude, LBGTIQIA+ 
e PCD (Pessoas com Deficiência), que são vinculados à Secretaria de Formação e à 
Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato.

“Isso tudo contribuirá para 
alimentar o Sindicato com dados 
que irão auxiliar as decisões 
sobre as ações da entidade 
em prol dos associados e 
associadas”, ressalta Paulão, 
secretário-geral e de imprensa.

CiPA nova na Maxi Rubber
Dirigentes do Sindicato acompanharam a pos-
se dos novos membros da CIPA na empresa 
Maxi Rubber, para o mandato 2021/2022, 
realizada em 13/10.
“Parabéns à nova gestão, estamos à disposi-
ção para auxiliar no que for preciso”, destacou 
Francisco Sales, diretor do Sindicato e traba-
lhador na empresa.
Conheça a nova gestão:
Titulares: Edimar (Fiscal), Carlos Henrique 
(Produção), Vagner (Almoxarifado) e Érica 
(Qualidade). suplentes: Altevan (Produção), 
Mateus (PCP) e Bruno Reis (Laboratório)

• Curso de LGBTQiA + 
A Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato está desenvolvendo o  Curso 
Identidade de Gênero e Diversidade Sexual nas Relações do  Trabalho, volta-
do para dirigentes, militantes e parceiros. Serão três módulos em outubro: Dia 
14 - Os Direitos da População  LGBTQIA+; Dia 21 - LGBTs, Mundo do Traba-
lho e Ação Sindical, e dia 28  - Políticas Públicas e Perspectivas Futuras.

• Curso de Capacitação Financeira
Foi realizado nos dias 03 e 17 de 
setembro, de forma virtual, e dia 
01 de outubro, presencial. 

Voltado para a direção e funcioná-
rios do Sindicato, trata-se de um 
projeto junto à federação global 
ICM. “Foi um excelente curso, 
de grande aproveitamento nesse 
momento que estamos vivendo de  
crise econômica em nível mundial. 
É de extrema importância o plane-
jamento financeiro  futuro, saber 
gastar hoje é pensar no amanhã”, 
destacou a Secretária de Forma-
ção do  Sindicato, Danielle Franco.

Categoria

Sindicato

Formação

É brasileira a primeira mulher a ocupar uma das 
vicepresidências da IndustriaLL

Presidenta da CNQ por dez anos e, atualmente, Secretária de Relações Internacionais da  confederação, a 
companheira Lucineide Varjão (foto) foi eleita para a direção executiva da  IndustriALL, entidade que reúne 
sindicatos de trabalhadores/as da indústria do mundo  inteiro.

A eleição aconteceu ao final dos trabalhos do 3º Congresso da IndustriALL, realizado em  setembro. Lu Varjão 
ocupará, pelos próximos quatro anos, uma das vice-presidências, representando a América Latina e o Caribe.

Site novo, app e novos coletivos foram temas da reunião de 8/10
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as férias estão chegando: atenção às datas dos sorteios da 
Colônia para os feriados de fim de ano e janeiro

Sorteios serão feitos de forma presencial, mas com os procedimentos de segurança, devido à pandemia

Trabalhadores(as) e Sindicato: juntos somos fortes. SINDICaLIze-Se!
Reformas Trabalhista, da Previdência, Carteira Verde Amarela. Vivemos tempos em que governo e empresários tentam por todos os lados minar 
a organização dos trabalhadores/as para acabar de vez com os direitos trabalhistas e sociais. Por isso é fundamental se associar ao Sindicato 
e participar das atividades. De quebra você ainda tem benefícios como advogado trabalhista, Colônia de Férias em Caraguatatuba e vários 
convênios com colégios, universidades, dentistas e serviços médicos. Preencha a ficha abaixo e entregue a um dirigente do Sindicato.

Os sorteios para hospedagem na Colônia de Férias do sindicato para os períodos de 
natal, Ano novo e Férias de Janeiro já têm data, anote:

sábado 06 de novembro: para natal e Ano novo
sábado 04 de dezembro: para férias de Janeiro

Eles serão presenciais e só será permitida a entrada de uma pessoa por senha no local. 
Pedimos para que não tragam crianças nem acompanhantes.
Como ocorreu no ano passado, o sorteio será realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santo André, na rua Gertrudes de Lima, n° 202 - Centro - Santo André.
O horário continua o mesmo: às 8h tem início a distribuição de senhas e às 9h acontece o sorteio.

ATençãO: é preciso trazer a carteirinha de sócio e um documento original com foto (RG).

Para mais informações, ligue no sindicato: 4433 5800


