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O Futuro já começou!

Livro, Fotos e Vídeo para 
celebrar os 50 anos do Polo 
Petroquímico do ABC
Coube ao Sindicato dos Químicos do ABC a 
importante missão de registrar os 50 anos de história 
do Polo, com o lançamento de um livro, um vídeo e 
uma exposição fotográfica neste final de ano.

Leia mais na página 2
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A diretoria do Sindicato deseja a você e a sua família 
Boas Festas, um Natal de Paz e muito Amor, 

e um Ano Novo de justiça social e solidariedade! 

Não foi um ano fácil, mas foi histórico 
e por fim, vitorioso. 
O povo brasileiro conseguiu colocar 
um ponto final em uma história que 
começou em 2014 com o início da 
farsa da Operação Lava-jato, passou 
pelo afastamento de Dilma por falsas 
pedaladas e culminou com a prisão 
de Lula por crimes sem provas e 
determinada por um juiz que virou 
ministro no ano seguinte, 2019, com 
a posse do candidato mais favorecido 
pela situação: Bolsonaro.
Em meio a isso, enfrentamos uma 
terrível pandemia e, este ano, a guerra. 
E apesar de tudo que aconteceu, 
a frente ampla em defesa da 
democracia, com a liderança de 
Lula, saiu vitoriosa do pleito mais 
importante da história do nosso país.

somos fortes!
Agora, uma nova história se inicia, 
com muito trabalho pela frente.
O governo de extrema direita quebrou 
o Brasil. A herança que Lula/Alckmin 
recebem não é somente maldita, é 
criminosa. Não tem dinheiro para 
nada. Mas a Pesquisa Quaest mostra 
que 93% dos brasileiros querem que o 
novo governo dê certo.
Vamos juntos construir de fato um ANO 
NOVO. Contribuir para que o Brasil 
entre na rota do futuro, combatendo 
a fome e a miséria, valorizando 
o trabalho e os salários, gerando 
empregos e renda, reconstruindo 
um País com desenvolvimento 
econômico, social e que respeita seu 
povo e o meio ambiente.

A partir do dia 20 de dezembro/22 o sindicato entra em recesso 
de fim de ano, retomando seu atendimento no dia 

16 de janeiro/23.  Até lá!
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Expediente

sindicato encerra ciclo de celebrações 
dos 50 anos do Polo

Em duas atividades, a primeira em 30/11, em 
Santo André, e outra em 15/12, em Mauá, 
o Sindicato fechou o ciclo de celebrações, 
reunindo lideranças sindicais, empresariais e 
políticas em solenidades para o lançamento do 
vídeo, do livro e da Exposição de Fotos dos 50 
anos do Polo.

Com o Sindicato à frente, o projeto de celebra-
ção dos 50 anos do Polo está sendo patrocina-
do pelas empresas Braskem, Oxiteno e Cabot, 
e conta com o apoio da Abiquim (Associação 
Brasileira da Indústria Química), do COFIP ABC 
(Comitê de Fomento Industrial do Polo do Gran-
de ABC) e da Prefeitura de Santo André.

O representante da COFIP, Luís Antônio Pazin, no 
dia 30/11, disse que nunca houve um alinhamento 
entre parceiros como o atual, com entendimentos 
sobre a situação do Polo e a união necessária 
para que ele continue por mais 50 anos.

“Entendemos que é importante uma gestão 
compartilhada: empresas, autoridades públicas 
e sociedade. Quem faz o Polo crescer são as 
pessoas que lá estão”, afirmou.

Encontro de lideranças históricas do sindicato
Também prestigiaram as atividades lideranças históricas da categoria química do ABC, como o Luizão, 

que trabalhou na antiga Petroquímica União e foi vice-presidente na primeira gestão cutista do Sindicato, 
eleita em 1982, além dos ex-presidentes da entidade Remigio Todeschini e Paulo Lage.

Com a palavra, as lideranças químicas:

Raimundo Suzart: a importância do diálogo
É natural capital e trabalho terem conflitos, disputas, mas é fundamental o diálogo. Aqui no Polo 
temos 11 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, uma das melhores PLRs e os melhores 
salários. Por isso nós temos orgulho de lançar um livro e um vídeo em conjunto com o COFIP 

ABC contando esses 50 anos de história. Afinal, só existe indústria porque existem trabalhadores.

Remigio Todeschini: saúde do 
trabalhador e meio ambiente
O nascimento do Polo possibilitou empregos es-

pecializados no ramo químico. E nos 40 anos do 
novo sindicalismo, a partir da vitória da chapa de 

oposição pró-CUT, tivemos várias lutasvitoriosas relacionadas 
às condições de trabalho, saúde e meio ambiente.
Conseguimos a implantação da 5ª turma com jornada de 33h e 
36 min; a substituição do mercúrio na antiga Solvay; o controle 
rígido do Benzeno, que é cancerígeno; a mudança da NR 13, de 
vasos sob pressão e caldeiras, após morte do companheiro Ivo. 
Além de discussão de política industrial com fortalecimento da 
Petrobras como braço petroquímico, o que deverá voltar com 
o apoio de Lula, e política industrial com incentivos.

Paulo Lage: ampliação do Polo e a greve das galinhas
A Expansão era necessária, pois o Polo do ABC vinha per-

dendo muita competitividade diante do Polo de Camaçari e de 
Triunfo, mas foi uma batalha muito difícil, pois dentro da própria 

Petrobras existia uma resistência. Foi necessária a intervenção 
pessoal do presidente Lula na época, para fazer com que essa 

ampliação saísse do papel, em setembro de 2004. 
E também teve a famosa greve da Unipar, deflagrada porque a empresa 

não quis assinar a renovação do acordo da 5ª Turma. No Tribunal, nós 
fizemos a defesa da 5º turma, explicando que o trabalho no Polo, além de 
problemas de saúde e estresse, havia o grau de penosidade. A defesa da 

empresa alegou que o único grau de penosidade que um trabalhador pode-
ria ter na UNIPAR era se ele corresse atrás de galinhas. Aí nos deu a ideia 
de comprar um caminhão de galinhas e soltar na empresa. Foi uma greve 

muito tensa, mas por fim conseguimos manter a quinta turma.
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sindicato em luto: o ano começa com duas notícias muito desoladoras para a família química. 
No dia 6, morre Luiz Carlos Moraes, no dia 26 foi a vez de Nilton Anduca.

Luiz trabalhava como administrador da Colônia de Férias do Sindicato em Caraguatatuba, ao lado da sua 
esposa. Foi militante do Sindicato e ex-funcionário da Fontoura – atual Colgate.

Anduca, recém aposentado, trabalhou por 35 anos no Sindicato, muitos destes como administrador da entidade.

Ambos fizeram parte da história recente do Sindicato e de certa forma estiveram presentesnas lutas, nos 
desafios e nas vitórias da categoria química em todo esse período. Deixam muita saudade.

mP de Bolsonaro desarticula indústria química: uma nova Medida 
Provisória (MP) nº 1095, extingue o Regime Especial da Indústria Química (REIQ), revogando a tributação 
especial do PIS/Cofins relativos à nafta e a outros produtos destinados a centrais petroquímicas. Medida 
tinha capacidade de acabar com 85 mil postos de trabalho.

sindicato alerta para onda de gripe e Covid 
nas fábricas: Secretaria de Saúde conscientiza trabalhadores para 

que observem os protocolos rígidos de prevenção e vacinação com todas as doses necessárias, 
adultos e crianças, como ações fundamentais para evitar mortes.

Duas Colônias de Férias 
para os associados/as

Sindicato anuncia novo convênio com o parceiro Sindicato 
dos Químicos de São Paulo para hospedagem dos 
associados/as na Colônia de Férias em Solemar, 

na Praia Grande.

sindicato se une às vozes que clamam JustiÇA POR mOisE, 
o jovem refugiado que foi brutalmente assassinado por reivindicar seu direito enquanto trabalhador com salário 

atrasado, em uma barraca de praia no Rio de Janeiro. 

Combate às LER/Dorts: Secretaria de Saúde marca o 28 de 
fevereiro com artigo explicativo sobre a doença, de autoria da Dra. Maria Maeno – 

médica e pesquisadora da Fundacentro.

Campanha salarial 2022 do setor Farmacêutico: pauta de 
reivindicações é entregue ao sindicato patronal e tem início a luta é pelo reajuste salarial com aumento real.

morre Dra. margarida Barreto: em 3 de março. Médica, professora e 
pesquisadora, Margarida foi pioneira nos estudos sobre assédio moral e sexual no país; deixou 

um legado importante de contribuições para a luta em defesa da classe trabalhadora.

Protesto na Davene: Sindicato realiza protesto 
na empresa, em Diadema. Os motivos: PLR, banco de horas, terceirização e 
Recuperação Judicial.

8 de março: a importância da mulher ocupar 
todos os espaços de poder. Márcia Viana (foto), secretária da Mulher Trabalhadora da CUT-SP, reúne-
se com a direção e militância do Sindicato para falar sobre o Empoderamento das Mulheres. Mulheres 

Químicas do ABC repudiam Arthur do Val: em moção, Comissão destaca que falas ofendem as mulheres 
da Ucrânia e todas as mulheres do planeta. Em maio, o então deputado Arthur do Val, membro do MBL, 

teve seu mandato cassado e está inelegível por oito anos.
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Aprovada proposta patronal da 
Convenção Coletiva 

do setor Farmacêutico 
Reajuste ficou em 11,73% , garantindo a reposição da inflação e 

manutenção dos direitos. 

Novo site e App 
A partir de abril usuários navegam por um site do Sindicato mais moderno, dinâmico 
e ágil na busca das principais informações e serviços da entidade. Também foi 
lançado o aplicativo, que pode ser baixado nas versões Androide e iOS.

Explosão em mauá, ocorrida na manhã de 13 de abril, matou um trabalhador 
e deixou um outro ferido com queimaduras. O acidente foi na empresa Megaquímica 

Embalagens Produtos Químicos. O Sindicato solicitou fiscalização rigorosa do Ministério do 
Trabalho e do Ministério Público.

indorama é a nova proprietária da Oxiteno 
Em reunião com o Sindicato, representantes da Indorama, um dos maiores grupos 
químicos asiáticos, afirmam que direitos, benefícios e contratos de trabalho ficam 
mantidos. 

vitória na Colgate
Renovação do acordo de Jornada de Trabalho 6x3 por mais dois anos foi aprovada 

pelos trabalhadores/as, assegurando o direito até 14 de abril de 2024.

Formação: diretoria participa do 
Programa CEPS - Concepção, Estrutura e 
Prática Sindical, da CUT, desenvolvido pela 
Secretaria de Formação do Sindicato, com 
quatro módulos. O bancário e sindicalista 
João Vaccari Neto e Fausto Augusto, do 
Dieese, foram palestrantes do programa.

Aposentados realizam assembleia 
presencial em 13/04 depois de um longo período de recesso 
devido à pandemia.

MAio

1º de maio: derrotar Bolsonaro para classe trabalhadora voltar a respirar. 
Após dois anos de pandemia, ato da CUT volta a ser presencial e contou com a presença 
de Lula, na Praça Charles Muller (Pacaembu).

Nosso adeus à querida iRENE 
Nossa companheira de trabalho Irenilde Vieira, a Irene, nos deixou no 

dia 5/05. Irene trabalhava no setor financeiro do Sindicato desde 1998 e 
sua energia contagiante fazia parte do dia a dia de todos que frequentavam a sede em Santo André.
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Junho

Política industrial química: há 30 anos químicos do ABC discutiam o fortalecimento 
da indústria química para a geração de emprego e respeito aos direitos dos trabalhadores com LULA no 
encerramento do Seminário a INDÚSTRIA QUÍMICA NO ANO 2000, organizado pela entidade entre 18 e 
23 de maio de 1992.

COmsAt completa 38 anos
Para marcar a data, os membros da Comissão de Saúde 

do Trabalhador (COMSAT) divulgam suas ações nas fábricas por meio de um 
edição especial do Jornal Sindiquim.

Reiq: Câmera e Senado aprovam a Medida 
Provisória 1095/21, que altera incentivos tributários para a indústria química e 
petroquímica no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (Reiq). Após 
muita negociação, no lugar do fim imediato do incentivo, como previa inicialmente 
a MP, haverá uma transição até 2027, com extinção do Reiq a partir de 2028.

Associação dos Aposentados com 
nova diretoria: por aclamação em assembleia, foi eleita 
a nova direção da Associação dos Aposentados Químicos do ABC, 

com o companheiro Tijolinho na presidência para mais um mandato.

sindicato lança Comitê de Lutas por 
DEmOCRACiA, EmPREGO E JustiÇA 
sOCiAL
Em 6/06 após uma palestra com Valter Sanches, que foi secretário-geral 
do sindicato global IndustriALL de 2016 a 2021. A atividade contou com a 

presença do presidente nacional da CUT, Sergio Nobre.

Ambiente seguro e saudável passa a ser um 
Direito Fundamental no trabalho 

Convenções 155 (Segurança e Saúde dos Trabalhadores) e 187 (Promoção da Segurança e Saúde 
no Trabalho) da OIT passam a ter status de convenções fundamentais, ou seja, passa a ser um Direito 

Fundamental no Trabalho um ambiente seguro e saudável.

intransigência na Lipson 
Após conversar com trabalhadores na porta da empresa Lipson sobre 10 demissões por justa causa, 
Sindicato envia pauta para a Lipson para dialogar sobre o que aconteceu.

Cinequim ABC 
Por iniciativa do Coletivo de Juventude Química do ABC, Sindicato inaugura um novo espaço de debate. A 

estreia foi com o documentário “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa.

ALEsP homenageia os 50 anos do Polo Petroquímico 
do ABC: Solenidade foi uma iniciativa do deputado Luiz Fernando (PT-SP), 
coordenador da Frente Parlamentar em Apoio à Indústria Química no Estado de São Paulo. 
O Sindicato marcou presença com uma delegação formada pelos dirigentes e militância, e o 
presidente Raimundo Suzart foi um dos palestrantes da cerimônia.

Deputado federal Alexandre Padilha (Pt-sP) 
na Braskem: ele conversou com os trabalhadores na entrada do turno no dia 22/06, por 

ocasião dos 50 anos do Polo. 

Acordo de jornada de trabalho na CGE: 
com 100% de aprovação, os trabalhadores autorizaram a assinatura de acordo de jornada 
com meia hora nas refeições. A assembleia aconteceu em 21/06, nos três turnos.

MAio
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PPR na magna (Olsa)
Trabalhadores aprovam programa de PPR de 2022 após dois anos de retrocesso. 

Uma vitória da mobilização, que precisa ser mantida para não haver mais 
derrocada de direitos.

Rede Basf realiza 
encontro internacional 
Após quase dois anos de distanciamento social, a Rede BASF América do Sul retomou 
as atividades presenciais e realizou seu Encontro Internacional nos dias 4 e 5/07, em 
São Paulo. Tendências globais da indústria, operações da BASF no mundo, informes das 
localidades e plano de ação foram as principais discussões.

Curso de CiPA 
A Secretaria de Saúde do Sindicato realiza mais um curso, formando trabalhadores preparados 

para monitorar as condições de saúde e segurança no ambiente das fábricas. 

intercâmbio de lideranças jovens 
na Argentina: a segunda etapa do projeto de três anos 
de intercâmbio e formação sindical de jovens da IndustriALL foi em Buenos Aires. O diretor do 
Sindicato Phelipe da Silva Coelho participa do projeto.

JuLho

AGosTo

Pauta Conjunta para o futuro da indústria química: CNQ-CUT, 
FETQUIM, a Intersindical, a FEQUIMFAR, a Força Química e a Força Sindical assinam documento que 
aponta a necessidade do empreendimento estatal direto para fomentar a retomada da indústria, a partir de 
ações integradas à política macroeconômica.

Grito em defesa da democracia: no dia 11 foram realizadas 
manifestações em defesa do Estado de Direito e a favor do sistema eleitoral brasileiro 

em 23 capitais, se unindo ao ato na Faculdade de Direito da USP onde foram lidos o 
manifesto Em Defesa da Democracia e da Justiça, da Fiesp, e a Carta aos Brasileiros, 

com mais de 1 milhão de signatários.

FAPEsP visita Associação dos Aposentados: Antônio 
Alves da Silva, presidente da Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo (FAPESP), esteve na sede do Sindicato no dia 
4/08 para reunir-se com a diretoria da Associação dos Aposentados Químicos do ABC.

Comitê Gestor de Governança do Polo Petroquímico do ABC: 
Prefeituras de Santo André e Mauá firmam, em 11/08, os decretos municipais que consolidam a 

delimitação da área e atuação do Polo Petroquímico do Grande ABC e instauraram o Comitê Gestor 
de Governança do complexo industrial. O Sindicato, por meio do seu presidente Raimundo Suzart, 

participa do Comitê representando os trabalhadores(as) das indústrias do setor químico.

Cartilha LGBtqiA+: Inovando mais uma vez, o Sindicato lança publicação 
elaborada pelo Coletivo LGBTQIA+ da categoria química do ABC. A publicação é resultado de um 
projeto realizado com o apoio da Internacional de Trabalhadores da Construção e Madeira – ICM, 
que promoveu o curso Identidade de Gênero e Diversidade Sexual nas Relações de Trabalho.

Renovado Acordo da 5ª turma com a Oxiteno: aprovado por assembleias em todos os 
turnos, Acordo preserva o número de folgas e adicionais atuais que diminuem os efeitos adversos das jornadas de turno para a 
saúde física e mental dos trabalhadores.

Abiquim, Fetquim e químicos do ABC se reúnem 
com Haddad: entidades apresentaram um panorama do peso da indústria 

química paulista para São Paulo e para o Brasil
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seTeMBro

ouTuBro:

noVeMBro

sindicato participa de encontro com Alckmin na Abiquim 
Representantes sindicais e de empresas associadas à Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim) reuniram- -se com o candidato à vice-presidente na chapa do PT, Geraldo Alckmin, em 19/09, 
em São Paulo.

mulheres, Negritude e Diversidade: A secretária de Políticas 
Sociais da Fetquim, Amábile  Cordeiro, diretora do Sindicato, participou do 1º Encontro 

Nacional “Mulheres, Negritude e Diversidade” em Serafina Corrêa (RS).

Carlão, PREsENtE! Carlos Donizete Sanches nos deixa em 6 de outubro. Liderança ativa do 
Sindicato nos anos 1990, Carlão foi diretor da entidade de 1991 a 2000, depois foi para a diretoria CNQ-CUT. 
Foi Secretário de Obras na Prefeitura de Santo André de 2013 a 2017.

maioria das cidades do Grande ABC preferem Lula e 
Haddad: encerrado o primeiro turno, Lula foi o mais votado em cinco das sete cidades da região. 

Para governador, Fernando Haddad só não venceu em São Caetano.

Outubro Rosa reforça prevenção como um ato de amor: “Se toque, 
se atente aos sinais que seus seios possam apresentar, faça os exames preventivos. Isso pode salvar a sua 
vida!”, alerta a Secretaria de Saúde do Sindicato.

sindicato completa 84 anos de fundação: em 8/10, além do aniversário de 
fundação do Sindicato é Dia do Trabalhador e da Trabalhadora nas Indústrias Químicas do ABC, celebrado nas 

sete cidades da região.

Nova CiPA toma posse na Maxi Rubber em 13/10.

5º Congresso mundial da iCm pela PAZ e 
defesa da DEMOCRACIA: Sindicato participa do evento, realizado 

de 5 a 7 de outubro em Madri, Espanha, sob o tema “Vamos – 
Organizar-se além das fronteiras”. 

Anunciado reajuste salarial do setor químico: A Convenção Coletiva, 
assinada em 2021, com validade de 2 anos, já garantia a reposição salarial de acordo com o índice de 

inflação oficial, que ficou 6,46%. O valor é bem abaixo do que sentimos no bolso, pois o governo Bolsonaro, 
para ganhar as eleições, usou de artifícios sobre o preço do combustível, impactando nos preços e nos 

índices oficiais de inflação, mas de forma artificial.

Novembro Azul: Secretaria de Saúde do Sindicato alerta, além da prevenção do câncer de 
próstata, é necessário que o homem não descuide da sua saúde, indo regularmente ao médico e fazendo 
todos os exames preventivos, assim como as mulheres fazem.

Aprovada PLR na tirreno, em assembleia realizada no dia 4/11.

intersindical Brasil da Rede 
BAsF América do sul se reúne em Santo André no dia 9/11. No dia seguinte 
foi realizado o Diálogo Social com representantes da BASF, que teve como principais pontos a 
coparticipação no Convênio Médico e a ADS.

50 anos do Polo: Químicos ABC no Programa de Joaquim Alessi. Remigio Todeschini, 
ex-presidente do Sindicato, é o entrevistado do 13º Episódio da websérie Polo – 50 anos.
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vitória histórica da vida e da Democracia: confirmada a 
vitória histórica de Lula no segundo turno. A frente ampla, com a liderança de Lula, enfrentou 
o abuso da máquina pública, o jorrar de recursos públicos no chamado “orçamento secreto”, 
ações ilegais, denúncias de compra de votos, fake news do gabinete do ódio, a ação da 
Polícia Federal Rodoviária no Nordeste e tudo mais que Bolsonaro usou com o objetivo de 
angariar votos na reta final das eleições... e não conseguiu levar!

Organização criminosa financia ações golpistas: procurador-geral de Justiça de São 
Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, diz à revista Carta Capital que há uma “grande organização criminosa” envolvida nos bloqueios de 

rodovias brasileiras após Lula derrotar Bolsonaro (PL) nas urnas.

magna: Trabalhadores rejeitam reajuste de 6,46% e aprovam pauta com aviso de 
greve em assembleia realizada em 22/11.

secretaria de saúde e 
COmsAt planejam as ações para 2023 em 22/11 na sede da regional Diadema.

Evento marca 50 anos 
do Polo Petroquímico do ABC: em 22/11, evento destacou a 
importância estratégica do Polo para a região e para o desenvolvimento sustentável da 
indústria química nacional.

50 anos do Polo: abertura de Exposição Fotográfica produzida 
pelo Sindicato em parceria com empresas e prefeituras reúne lideranças 

sindicais, empresariais e políticas em Santo André no dia 30/11.

dezeMBro
Revisão da vida toda: aprovado no STF o direito de aposentados do INSS pedirem a 

revisão da vida toda, no final da tarde de quinta-feira (1º). 

Nova gestão da Comissão de Fábrica da BAsF Demarchi: 
Iran, Fadiga, Lucio e Robinho tomaram posse no dia 7.

sindicato participa do 15° Encontro internacional 
da Rede vida viva em Florianópolis (SC), entre os dias 2 e 4/12. Evento marca os 20 anos da 

Rede, que promove reflexões sobre “vida, saúde e trabalho” a partir do olhar do trabalhador.

Associação dos Aposentados realiza última 
assembleia do ano: no dia 7, na sede do Sindicato, com a presença do candidato 
a vice-prefeito de Ribeirão Pires, Renato Foresto.

informação + sindicalização + Direitos: 
tudo isso na palma da sua mão

Não fique só, fique sócio e busque seus direitos. Além de fortalecer seu Sindicato você terá 
direito a médico do trabalho, advogados previdenciário e trabalhista, entre outros benefícios como 
colônias de férias em praias no litoral sul e norte de São Paulo.
E você pode fazer isso pelo aplicativo do Sindicato dos Químicos, que pode ser baixado nas 
versões Androide e iOS.
Além da sindicalização, o app tem todas as informações mais importantes relacionadas ao 
Sindicato, como as Convenções Coletivas, as Colônias de Férias, Convênios e descontos e um 
canal para denúncias.

Para saber mais, clique Aqui
https://quimicosabc.org.br/noticias/app-do-sindicato-beneficios-e-informacoes-na-palma-da-sua-mao/

noVeMBro

https://quimicosabc.org.br/noticias/app-do-sindicato-beneficios-e-informacoes-na-palma-da-sua-mao/
https://quimicosabc.org.br/noticias/app-do-sindicato-beneficios-e-informacoes-na-palma-da-sua-mao/
https://quimicosabc.org.br/noticias/app-do-sindicato-beneficios-e-informacoes-na-palma-da-sua-mao/

