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Expediente

200 mil mortes 
Ao final da primeira semana de janeiro de 2021 o Brasil superou a trágica mar-

ca de 200 mil mortes por COVID-19 e quase 10 milhões de pessoas contami-
nadas. O desgoverno Bolsonaro não conseguia apresentar um Plano Nacional 
de Vacinação com data de início e organização, ao contrário do que já estava 

acontecendo em mais de 40 países do mundo, incluindo Chile e Argentina.

Fechamento da Ford
Em Nota Oficial em 12/jAn, o Sindicato lamenta o anúncio de fechamento das fábricas da Ford no Brasil, 
“demonstrando descaso com as sociedades que acolheram os seus negócios durante mais de cem 
anos”. Também expressa solidariedade às famílias dos trabalhadores atingidos e rechaça “o descaso e a 
incompetência do governo Bolsonaro com a situação”.

Solidariedade
Em meio ao colapso do sistema de saúde devido a COVID-19, acordo da CUT e 

do Fórum das centrais sindicais com o governo da Venezuela garante entrega de 
80 mil litros de oxigênio por semana a Manaus. Em 21/jAn.

Em defesa da ViDA
Carreatas por todo Brasil por Fora Bolsonaro e Vacina para Todos 

marcam o sábado 23/jAn.

Sergio Novais, Presente!
Ex-presidente do Sindicato faleceu no dia 28, por falência múltipla de órgãos, deixando um 

legado de lutas e vitórias para a categoria química e toda a classe trabalhadora. Em 28/jAn.
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mARçO

fEVEREiRO

41 anos da Associação
Associação dos Aposentados Químicos do ABC completa 41 anos e a diretoria do Sindicato parabeniza 
todos os diretores e diretoras dessa entidade parceira. 

Dia mundial de Combate a LER/DORT
Sindicato ressalta a importância do papel da CIPA, e dos profissionais da segurança e saúde, 

na prevenção dos casos, que devem realizar os mapas de riscos, a partir de avaliações nos 
ambientes de trabalho.

Setor Farmacêutico
Em 18/02 é aprovada pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2021: 
VACINA JÁ,  aumento real e reajuste no vale alimentação.

Trabalho remoto
Atendimento do Sindicato, incluindo a Secretaria de Saúde e Médico do Trabalho, retorna 
aos plantões em trabalho remoto em 8 de março devido ao agravamento da pandemia e à 
mudança de fase do Plano SP.

8m 2021
mulheres químicas do ABC na luta pela vida! Diretoria do Sindicato dos Químicos do ABC 

homenageia e agradece todas as trabalhadoras químicas no dia internacional da mulher.

Entrega da pauta do Setor 
Farmacêutico
Em reunião virtual, as federações Fetquim/CUT e Fequimfar/Força 
Sindical entregaram em 9/03 a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras da 
Campanha Salarial 2021 do Setor Farmacêutico: inPC + 3% e Vacina já.

Polo Petroquímico
Pressão sindical adia parada para depois da Páscoa. Fetquim e a 

direção do Sindicato dos Químicos do ABC, em seus boletins eletrônicos, 
alertaram para os riscos da contaminação por covid devido ao grande 

número de empreiteiras que iriam trabalhar na parada.

quarentena Solidária
Sindicato retoma Campanha de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e 
higiene para doação às comunidades e trabalhadores/as desempregados.
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ABRil

químicos do ABC e da Turquia: 
cooperação continua

Químicos ABC e Petrol-Is da Turquia reafirmam laços de amizade e 
solidariedade. Em reunião virtual realizada em 8 de abril, dirigentes 

dos dois sindicatos reafirmaram os termos do Acordo de Cooperação 
Internacional assinado em 2010, em Istambul, Turquia, e discutem os 

impactos da pandemia para os trabalhadores de ambos países.

Setor Farmacêutico: reajuste de 6,94%
No fechamento da Campanha Salarial ficam garantidos o reajuste salarial de 6,94% e 
dois anos de Convenção Coletiva de Trabalho. Assinatura da CCT aconteceu em 12/04.

13 toneladas 
de alimento

Campanha Quarentena Solidária arrecada 13 toneladas de alimentos. 
Presidente do Sindicato, Raimundo Suzart, convocou novamente as 

empresas e os trabalhadores para manter a unidade em torno da 
campanha de arrecadação.

Distribuição das 
cestas básicas
Diretoria do Sindicato inicia distribuição das cestas básicas na semana de celebração 
do 1º de Maio. 

Live 1º de maio
Centrais sindicais pedem vacina, auxílio e impeachment em ato virtual 
que contou com a presença de Lula. Em vários locais do Brasil, foram 
realizaram faixaços, carreatas, atos e ações solidárias.

iX Congresso da CNq-CuT
Realizado dias 05 e 06 de maio, de forma virtual, o IX Congresso da Confederação do Ramo 

Químico da CUT (CNQ) elegeu a nova direção da entidade, que conta com a participação de cinco 
diretores: Juvenil Nunes da Costa, Lucimar Rodrigues, Francisco Sales, Dalva de Oliveira e José 

Antônio Gomes Ferreira (Tonhão).

Damião Conrado, presente!
Em 18/5 o Sindicato recebe a notícia do falecimento de Damião Conrado, 64 anos, 
ex-dirigente químico. Damião foi trabalhador da Tintas Ypiranga (atual AkzoNobel) 
e integrou a diretoria do Sindicato na gestão que tomou posse em 1988.
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V Congresso da Fetquim-CuT
A Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico (FETQUIM-CUT) realiza seu V 
Congresso nos dias 9 e 10/06. A categoria química do ABC compõem a nova direção 
eleita com 6 diretores: Aírton Cano (reeleito coordenador), Sidney Araújo, Amabile 
Cordeiro, Joel Santana, Edilene de Morais e Lucas Alves de Melo.

mais de meio milhão de vidas perdidas
No sábado 19/6 o Brasil atinge a trágica marca de 500.022 vidas perdidas em 
15 meses de pandemia para uma doença que já existe vacina e protocolos de 

segurança e prevenção.
Data é marcada por protestos por vacina no braço, comida no prato e fora 

Bolsonaro ainda maiores do que as manifestações de 29 de maio.

Câmara rejeita emendas e Reiq acaba 
em jan/25
Dia 23/06 Câmara dos Deputados rejeita as mudanças aprovadas pelos 
senadores no texto da MP 1034, que originalmente previa, entre outras coisas, 
o fim do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) em julho próximo. Com 
isso, fica mantido o regime especial do setor por mais três anos e meio, até 1º 
de janeiro de 2025. Deputado Paulo Pimenta (PT-RS) alerta: medida promoverá 
desemprego, fechamento de indústrias e afastará investimentos.

Audiência Pública em Defesa da indústria química
Em 28/06, deputado Luiz Fernando, coordenador da Frente Parlamentar Contra Extinção do Regime 

Especial da Indústria Química (REIQ) promoveu Audiência Pública virtual sobre o tema, com a 
participação do presidente do Sindicato, Raimundo Suzart, que alertou: São Paulo será o estado mais 

atingido por esse desmonte da indústria química, conhecida como a indústria das indústrias.

Ato denuncia Bolsonaro
Respeitando protocolos de segurança, centrais sindicais e 

movimentos sociais se mobilizaram pelo auxílio emergencial 
de R$ 600, contra a fome e a carestia e pela vacinação 

imediata da população no dia 26/05 em frente ao Congresso 
Nacional, em Brasília. Também entregaram a agenda de 

prioridades dos trabalhadores ao Congresso.

29m pelo Fora Bolsonaro 
No sábado 29/5, ocorreram manifestações 
pelo impeachment do presidente em 213 
cidades brasileiras e 14 no mundo. Balanço dos 
organizadores estimou em 420 mil o número de 
pessoas que protestaram contra o descaso que já 
matou 461mil pessoas, contra a falta de vacinas 
para combater a covid-19, a fome, o desemprego, 
os ataques aos indígenas, aos negros, ao meio 
ambiente.

junhO
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julhO

mobilização vitoriosa na 
Ortobom
Paralisação de um dia, em 5/7, conquista contraproposta da 
empresa, aprovada pelos trabalhadores pondo fim ao movimento.

Companheiro 
Chocolate nos deixou...

Em 9 de julho falece José Pereira Lima, o companheiro Chocolate. Funcionário na Syntecron/
Coral, atual AkzoNobel, Chocolate entrou na direção do Sindicato em 1991 e foi coordenador 

da antiga subsede de São Caetano.

#24J mais manifestações 
contra Bolsonaro 
Enquanto o povo brasileiro precisava de vacina, emprego e comida no prato, 
a turma de Bolsonaro negociava propina de 1 dólar por dose. No sábado 
24/07 cerca de 600 mil pessoas foram às ruas em mais de 500 cidades, 12 
capitais e Brasília. Químicos do ABC presente no ato da Av. Paulista.

Encontro com Lula
O presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart, teve um encontro ao 
acaso com o ex-presidente Lula, em São Bernardo, no dia 5/08. Eles conversaram sobre a 
desindustrialização do país e o difícil cenário da indústria química e petroquímica, tanto na região 
como nacionalmente. Após ouvir atentamente, Lula sugeriu que o Sindicato fizesse um estudo 
sobre quais indústrias têm potencial de se desenvolverem a curto prazo no País hoje.

Direitos LGBTqiA+ no mundo do trabalho
O secretário de Políticas Sociais do Sindicato, Jansen Nunes Rosa, participou de um 

webinário organizado pelo ILAB-EUA sobre a promoção de direitos LGBTQI + no mundo 
do trabalho em 5/08. Jansen foi indicado pela ICM para apresentar a situação brasileira 

no webinário devido ao projeto de formação sobre os Direitos LGBTQIA+ que está sendo 
desenvolvido pelo nosso Sindicato.

15 anos da Lei maria da Penha
A Comissão de Mulheres Químicas do ABC marca os 15 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, 
em 7/8, pontuando, por meio de um vídeo à categoria, a necessidade urgente de não se calar e 
denunciar toda e qualquer tipo de violência contra a mulher.

Campeonato de Futebol das mulheres 
químicas do ABC

Com todos os protocolos de segurança, devido à pandemia, a Comissão de 
Mulheres Químicas do ABC realizou em 14/08, o I Campeonato de Futebol das 

Mulheres Químicas do ABC, em São Bernardo.

Aprovadas NRs 19 e 30
Em reunião realizada nos dias 10 e 11/08, a Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) aprovou as 
NRs 19 – que trata de explosivos – e 30 – Aquaviários.
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Pressão do movimento sindical derrota 
minirreforma trabalhista 

Em 2 de setembro a MP 1.045 foi para o lixo da história, levando com ela os 
chamados “jabutis” (dispositivos estranhos ao texto) que impunham uma reforma 
trabalhista para acabar com direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e legalizar 
a precarização. Após muita pressão do movimento sindical em Brasília, Senado 
derrotou o governo Bolsonaro por 47 a 27, rejeitando a Medida Provisória 1.045.

Venda Oxiteno: Brasil e uruguai se unem 
para garantir direitos

Entidades sindicais que têm a Oxiteno/Indorama em suas bases reuniram-se no dia 3/9 para dialogar 
sobre a transição de compra e venda da Oxiteno e decidiram criar uma rede sindical para manterem 

contato permanente na defesa dos direitos dos trabalhadores. Integram essa rede o Sindicato dos 
Químicos do Uruguai e os sindicatos dos Químicos do ABC, da Bahia e Sindipolo RS.

7 de setembro e a tentativa de golpe 
de Bolsonaro
As imagens dos grandes e isolados atos em verde e amarelo em Brasília e em São 
Paulo e dos mais de 200 protestos de cores distintas espalhados pelo Brasil deram o 
tom do Dia da Independência. Temos um país dividido: de um lado, os cerca de 30% de 
brasileiros que, segundo as pesquisas, ainda apoiam o governo de Jair Bolsonaro, diante 
da maioria que, não necessariamente de esquerda, gostaria de ver seu fim. Essa minoria 

barulhenta se manifesta a favor de um presidente que negou a ciência, atrapalhou como pôde o acesso às vacinas contra a 
covid-19, zombou das mortes diante da “gripezinha e não move uma palha diante do enorme desemprego, da fome, da inflação 
e de um país rumo a um apagão elétrico. Mas a tentativa de golpe fracassou.

Começa Campanha Salarial do Setor químico
Pauta de reivindicações foi entregue a patronal no dia 10/09, em reunião virtual. 

Principais pontos: reajuste salarial pela inflação + aumento real e renovação das 
cláusulas sociais por dois anos.

ultrapar vende Oxiteno para 
indorama Ventures

Em reunião com o Sindicato em 18/08, representantes da Oxiteno afirmaram que valorização 
do trabalhador é uma das premissas da compradora e Aquisição pela Indorama não deve 

alterar negócios e postos de trabalho na Oxiteno.

Termina o Programa de manutenção 
de Emprego e Renda
O programa que permitiu os acordos de redução de jornada e salário ou suspensão de contratos 
de trabalho encerrou-se no dia 25. Com isso, retorna a jornada e salários anteriores. Todos esses 
acordos têm previsto a estabilidade provisória de emprego, portanto demissões são irregulares.

CuT-SP aprova plano de lutas 
na 16ª plenária

Delegação do Sindicato participa em 27 e 28/08 da 16° Plenária Estatutária da CUT-SP ‘João 
Felício’. A atividade teve formato de videoconferência em virtude da pandemia de covid-19.

Foi unânime nos debates a defesa de um projeto de industrialização e desenvolvimento 
sustentável no estado, visando gerar emprego decente e renda.
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Sindicato no combate à Violência 
contra a mulher
A Comissão de Mulheres Químicas do ABC junto à Secretaria de Políticas Sociais do 
Sindicato gravaram vídeo com dirigentes homens falando sobre a violência contra as 
mulheres: “agora os homens estão nessa luta com as mulheres”, afirmou a diretora 
Lucimar Rodrigues, coordenadora da Comissão. 

Primeira mulher do ramo químico a ocupar 
uma das vice-presidências da industriALL 

é brasileira
Lu Varjão, que já presidiu a CNQ, representará a América Latina e Caribe na organização 
internacional que reúne 51 milhões de trabalhadoras. Ela foi eleita no dia 14/09, durante o 

3º Congresso da IndustriALL, realizado de forma virtual.

OuTuBRO

Fechado termo de compromisso da 
Campanha Salarial do Setor químico
No dia 1º de outubro, as federações Fetquim-CUT e Fequimfar- Força Sindical 
assinaram com a patronal CEAG-10 um termo de compromisso do acordo da 
Campanha Salarial dos Químicos 2021/2022. O termo garantiu a renovação da 
Convenção Coletiva por mais dois anos, a reposição integral da inflação pelo 
INPC e aumento do PLR.

FORA BOLSONARO
Protestos massivos por todo o país marcam o sábado 2 de outubro. 

Químicos do ABC estiveram presentes no ato da Avenida Paulista.

Agonia e sofrimento dos contaminados 
pela Covid-19
FETQUIM e NEVIS/UnB lançam livro sobre trabalhadores químicos e petroquímicos contaminados 
pela Covid-19. O ex-presidente do Sindicato, Remígio Todeschini, é autor da publicação.

83 anos do Sindicato
No 8 de outubro, entidade completou 83 anos da sua fundação. 

Uma trajetória marcada por inúmeros desafios, conquistas e muita resistência.

Diretoria retoma reuniões 
presenciais
No dia do aniversário de 83 anos do Sindicato, foram retomadas as reuniões presenciais 
da diretoria colegiada após um ano e meio de reuniões mensais virtuais. Entre os pontos 
da reunião, destacam-se a reformulação do website e o aplicativo do Sindicato que em 
breve serão lançados.
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Sindicato participa de intercâmbio Brasil, Argentina 
e Alemanha
De 04 a 10/10 foi realizado o Seminário de intercâmbio e formação internacional de jovens da IndustriALL. A 
atividade faz parte de um projeto com duração de três anos, patrocinado por organizações internacionais. O 
diretor Phelipe da Silva Coelho, do Coletivo de Juventude do Sindicato, participa do projeto e nessa atividade 
apresentou um pouco da história e de como funciona o sistema sindical no Brasil.

Projeto meninos e meninas de Rua FiCA!
Em 14/10 educadores sociais, militantes, crianças e jovens realizaram uma 

manifestação na tarde desta quinta-feira(14), contra a ameaça de despejo do 
Projeto Meninos e Meninas de Rua (PMMR) de sua sede em São Bernardo do 

Campo, perpetrada pelo prefeito Orlando Morando(PSDB). O Sindicato é um 
grande parceiro do Projeto e esteve presente à manifestação e apoia a luta 

contra o despejo.

Curso de LGBTqiA + 
A Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato desenvolveu o Curso Identidade de Gênero e Diversidade 
Sexual nas Relações do Trabalho, voltado para dirigentes, militantes e parceiros. Foram três módulos: 
14/10 - Os Direitos da População LGBTQIA+; 21/10 - LGBTs, Mundo do Trabalho e Ação Sindical, e dia 
28 - Políticas Públicas e Perspectivas Futuras.

Articulação em defesa dos 
empregos e preços mais baixos de 

insumos e remédios
Com a participação do deputado federal e ex-ministro da Saúde 

Alexandre Padilha (PT-SP), do deputado estadual de São Paulo, Luiz 
Fernando (PT), e de dirigentes do ramo químico nacional, a FETQUIM 

realizou na tarde em 18/10 um encontro para fortalecer uma plataforma 
de articulação política intensa e integrada de atenção a indústria 

nacional química e farmacêutica. Sindicato participou da atividade.

Assembleia de Campanha 
Salarial na Sanko
Realizada pelo Sindicato em 22/10 para falar sobre a 
importância da renovação das 84 cláusulas sociais por 
mais dois anos; a volta do valor da PLR, que havia sido 
reduzido em 2020, o reajuste salarial pelo índice de 
inflação oficial.

Seminário com as Diretoras 
mulheres em 19/10

Curso de CiPA: mais uma turma 
formada no dia 29/10
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Divulgado índice do reajuste salarial: 11,08%
O resultado do INPC acumulado em 12 meses para data base em 1º de novembro ficou em 
11,08%. Graças ao acordo realizado pela FETQUIM e FEQUIMFAR com os representantes 
do CEAG-10, garantimos a reposição integral da inflação pelo INPC, mais a renovação 
da Convenção Coletiva por mais dois anos, e aumento na PLR (participação nos lucros e 
resultados).

maxi Rubber: aprovada PLR 
e reajuste da cesta de Natal

Em assembleia em 11/11, os trabalhadores(as) aprovaram a proposta de 
PLR diferenciado e o reajuste no valor da cesta de Natal. O desfecho da 
Campanha Salarial, que garantiu a inflação cheia no salário, também foi 

ponto de discussão.

Seminários de 
Planejamento
No dia 24/11 foi realizado o Seminário de 
Planejamento para as ações de 2022 conjunto das 
Secretarias de Formação e Políticas Sociais, e no dia 
25, da Secretaria de Saúde e da COMSAT.

Sindicato estará em recesso de 20/12/2021 a 17/01/2022
Informamos que o Sindicato dos Químicos do ABC estará em recesso de fim de ano de 

20/12/2021 a 17/01/2022, retomando suas atividades em horário comercial no dia 18/01/2022.

A diretoria e os funcionários 
desejam a todos e todas 
Boas Festas e um 
Feliz e Próspero 2022!


