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Sindicatos premiados junto com os presidentes da FIRJAN e FIESP

SIQUIRJ - Uma história em 
defesa do setor químico

A importância do fortalecimento do Siquirj

O desafio da construção de

um Brasil mais próspero e justo

 

 Os eleitores deram o seu 

veredito, Jair Bolsonaro é o novo 

Presidente do Brasil.  A vitória expressa 

o desejo da população brasileira por 

uma mudança nos rumos do País.

 Nunca é demais repetir: ele 

precisará ser o Presidente de todos os 

brasileiros.

 As indústrias anseiam que as 

reformas aconteçam; passando pelo o 

equilíbrio das contas públicas, pela 

reforma previdenciária, pelo reforço da 

segurança jurídica e melhoria do 

ambiente de negócios, a retomada da 

produtividade industrial, bem como a 

r e t o m a d a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o 

econômico e social do País.

 O Presidente terá a missão de 

a tender,  a  pa r t i r  de  agora ,  as 

expectativas que despertou. Não será 

fácil, tanto pelo porte das mudanças, 

como pelo momento fiscal delicado que 

o País enfrenta.

 O momento é de acalmar os 

ânimos e não de acirrá-los, a sociedade 

tem que ser pacificada, para que haja 

poss ib i l idade de uma opos ição 

construtiva e de um debate sadio, 

honestamente voltado para a escolha 

de projetos que, estando acima das 

diferenças partidárias, acolham os 

anseios dos brasileiros.

 No dia 24 de outubro o Siquirj completou 72 anos de fundação.
 Em 1946, o então Ministério do Trabalho reconheceu a constituição do 
Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado do Rio 
de Janeiro - Siquirj.
 Como primeira medida importante, o Siquirj pediu sua filiação junto a 
Federação das Indústrias do Distrito Federal, hoje Firjan.
 Ao longo da trajetória do Siquirj, vale destacar a participação de vários de 
seus diretores presidindo outras entidades, como Zulfo de Freitas Mallmann 
(Presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI) e Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira (atual Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro – Firjan), além de outros importantes empresários que compõem e 
compuseram a diretoria da Firjan.
 Com o apoio de empresas associadas, o Siquirj pode adquirir uma sede 
própria, inaugurada em 2001, com isso proporcionando um assessoramento com 
maior eficiência às empresas, com salas para encontros de negócios e toda 
infraestrutura administrativa.
 A atuação do Siquirj foi sempre voltada para a defesa dos interesses do 
setor químico do estado do Rio de Janeiro, com expressiva atuação em diversos 
órgãos governamentais, Casas Legislativas e entidades ligadas ao setor químico.
 O Siquirj priorizou sempre um bom entendimento com os sindicatos da 
classe trabalhadora, estabelecendo diálogos sinceros e objetivos para a celebração 
de Convenções Coletivas de Trabalho e negociações com as empresas.
 Almejando prestar a melhor assessoria empresarial, promove palestras, 
cursos, seminários, encontros empresariais com autoridades e com especialistas na 
área econômica, trabalhista, fiscal, meio ambiente, etc.
 Portanto, o Siquirj tem fundamental importância na representação das 
empresas no cenário estadual, sendo o elo de comunicação entre o setor e os 
diversos segmentos da sociedade. 
 O Siquirj é um parceiro estratégico para enfrentar os desafios que o mundo 
dos negócios impõe ao empresário. 
 Em virtude da reforma trabalhista, torna-se importante o fortalecimento das 
entidades sindicais patronais, na defesa e representação do direito coletivo, porque 
conhecedores dos problemas do seu segmento, conseguem interferir para melhorar 
as condições de funcionamento das empresas. 
 Atualmente, o Siquirj busca ideias para suprir o sério problema das suas 
receitas, que poderá comprometer o suporte prestado às empresas.
 O Siquirj precisa continuar atuando na defesa do segmento empresarial!
 Participe e apoie o Siquirj.
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Diretoria - 2016/2020

Setembro é negativo para 
indústria 

 Os dados dos Ind icadores 
Industriais de setembro mostram queda da 
atividade industrial. Faturamento, horas 
trabalhadas na produção, emprego e 
uti l ização da capacidade instalada 
recuaram na passagem de agosto para 
setembro, após o ajuste sazonal. Massa 
salarial e rendimento médio registraram 
aumentos  t ím idos ,  sob re tudo  se 
comparados às quedas registradas nos 
últimos meses. 
 O faturamento é a única das 
variáveis pesquisadas que mostra 
tendência de recuperação. Apesar da 
queda do mês, o faturamento aumenta 
seja na comparação com o mesmo mês de 
2017, seja na comparação com dezembro 
do mesmo ano. Horas trabalhadas na 
produção, por outro lado, seguem 
oscilando, mas as quedas vêm sendo mais 
agudas que os crescimentos. Dessa 
forma, vai se delineando tendência de 
redução. Esse indicador também foi 
inferior ao observado no mesmo mês de 
2017 e em dezembro passado. 

Fonte: CNI

Curso: Novos Indicadores de Segurança de Processos

 Como parte das atividades do Programa Atuação Responsável, em 

parceria com a Abiquim, foi realizado na sede do Siquirj, no dia 16 de outubro, 

curso sobre Novos Indicadores de Segurança de Processos, visando apresentar e 

capacitar os participantes sobre os novos indicadores de Segurança de Processo 

que serão adotados pela Abiquim em 2019 em alinhamento com as diretrizes do 

ICCA (International Council of Chemical Associations), bem como auxiliar as 

empresas implementar indicadores de 

forma a possibilitar o monitoramente de 

seus processos e a performance em 

segurança.

 O curso foi ministrado por Glaucia Britto, 

da empresa Arlanxeo, associada ao Siquirj.

 O curso contou com expressiva 

participação por parte das empresas do 

setor químico.

Próximo curso no Siquirj

Classificação e Comunicação 

de perigos segundo o GHS

 Estão abertas as inscrições curso Classificação e Comunicação de 

perigos segundo o GHS, visando apresentar os aspectos fundamentais envolvidos 

na classificação e comunicação dos perigos das substâncias químicas segundo os 

critérios do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

 O programa conta com os seguintes ítens: Segurança Química; GHS, 

Classificação de perigos, Comunicação de perigos - rotulagem e FISPQ, Avaliação 

das fichas de dados de segurança.

 Inscrições podem ser feitas no site www.abiquim.org.br. Associados do 

Siquirj pagam R$ 300,00 e  não associados pagam R$ 1.000,00. 

Reunião da Comissão de 

Meio Ambiente e Segurança do Siquirj

 O Siquirj realizou, no último dia 16 de outubro, reunião da Comissão de 

Meio Ambiente e Segurança do Siquirj, coordenada por Abílio Faia.   

 Na oportunidade, os membros da Comissão discutiram os requisitos 

normativos em análise para segurança hídrica.

 No momento seguinte, na reunião do Núcleo Multiplicador do Programa 

Atuação Responsável, os participantes analisaram os resultados dos indicadores 

de desempenho do referido programa para o ano base 2017.

 Foram discutidos os próximos cursos que serão realizados no Siquirj, bem 

como apresentados os resultados do 17º Congresso do Atuação Responsável.

 A representante da 

Abiquim, Yáskara Barrilli, 

apresentou o anteprojeto 

de lei sobre Substâncias 

Químicas ,  bem como 

diversas legislações em 

tramitação nas casas 

legislativas com potencial 

efeito no setor químico.
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