RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
Introdução

3

Palavra do
Presidente

4

Diretoria

5

Comissões
Técnicas

6

Eventos, cursos,
palestras e
seminários

7

Qualiﬁcação
Setorial

17

Novidades em
2017

18

Atuações Externas

19

Área Jurídica

20

Divulgação de
Temas

21

www.siquirj.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2

Introdução
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INTRODUÇÃO
O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos
Para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro
apresenta seu Relatório de Atividades
correspondente ao ano de 2017.
Como de praxe, o relatório expõe aos diretores,
associados e público em geral, as diversas atividades
que realizou para o crescimento e fortalecimento do
setor no exercício anterior.
Inicia-se com a palavra do presidente Dr. Isaac
Plachta expondo suas impressões, não somente
sobre o ano que ﬁnda, mas suas expectativas para o
ano que se inicia.
Segue-se apresentando o quadro de nossa
Diretoria Plena, bem como as Comissões que compõe
o corpo do Siquirj e suas atividades: eventos,
palestras, cursos e seminários.
Ao ﬁnal, destacam-se em tópicos as atuações
externas da entidade, os temas que foram divulgados
e as principais ações jurídicas que inﬂuenciam no
setor.
Na certeza de que este relatório contribuirá para,
não apenas registrar, mas atrair sua atenção para o
sindicato, reiteramos que a união faz a força. Pois
essa parceria reforçará nossa luta em defesa dos
interesses do setor industrial químico.
Indústria forte é Sindicato forte, e o sindicato
trabalha sobre as demandas do setor, portanto,
participe! Só assim, avançaremos na construção de
um setor químico robusto e empreendedor!
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Palavra do Presidente

A IMPORTÂNCIA DO FORTALECIMENTO E ADAPTAÇÃO SINDICAL
A Reforma Trabalhista aprovada no Congresso Nacional, embora com
muitos anos de atraso, atende a uma grande necessidade de mudanças nas
relações de trabalho, no sentido de adaptá-las à modernidade dos tempos atuais.
Algumas das alterações, totalmente inovadoras frente a atual CLT, irão requerer
um grande esforço das empresas para implementá-las, envolvendo um profundo
conhecimento da nova legislação, assim como, capacidade de negociações –
sem desgastes – com os seus empregados e respectivos sindicatos.
Com a Reforma, os acordos individuais ou coletivos de trabalho entre
empresas e empregados, se não infringir a nova CLT ou a Constituição Federal,
prevalecerá sobre os demais acordos e convenções coletivas. Logo, eles passarão a ser feitos
sob medida para atender as reais e especíﬁcas necessidades das partes: empresa e empregado.
Evidentemente que as empresas estão voltadas – prioritariamente – para o objeto do seu
negócio (produzir, fazer, vender, comprar e etc.) e, com a Reforma Trabalhista, elas poderão ter
uma mão de obra mais adaptada e apropriada às suas condições especíﬁcas de operar. Daí a
importância de contarem com um Sindicato Patronal fortalecido e adaptado à legislação vigente.
O sindicato tem legitimidade para realizar a negociação coletiva, defendendo os
interesses da empresa e protegendo-a do confronto direto com os seus trabalhadores,
preservando um bom ambiente de trabalho nas suas dependências. O Siquirj é a entidade
apropriada para realizar acordos coletivos e individuais, de forma a promover o equilíbrio entre as
pretensões dos empregados e empregadores, e continuará atuando nesta linha, sempre
buscando o melhor entendimento entre as partes.
O Siquirj tem fundamental importância na representação da empresa, principalmente, no
cenário estadual, é o elo de comunicação entre a empresa e a Federação das Indústrias do Estado
Rio de Janeiro, levando os anseios das empresas e do setor químico para compor, com os demais
segmentos industriais, ações estratégicas de alcance global que garantam o crescimento
econômico, o aumento do emprego e a distribuição de renda no Município, Estado e no País.
O Siquirj ampliou e continuará ampliando sua atuação em prol das empresas associadas,
oferecendo: cursos, treinamento de capacitação, palestras voltadas aos interesses especíﬁcos
dos empresários do setor, bem como, atendimento de assessoria jurídica.
Dentre as demandas atuais das entidades patronais está a atuação diária junto ao poder
legislativo estadual e federal, cuidando de projetos de leis que podem prejudicar as atividades
empresariais e buscando alternativas de soluções.
Do outro lado, o Siquirj identiﬁca os principais entraves e diﬁculdades do setor, para
propor projetos de leis de interesse das empresas e do setor químico ﬂuminense.
No entanto, para que essas ações prossigam, além do apoio econômico, o Siquirj precisa
da participação efetiva de seus associados, para que o envolvimento pessoal de cada
representante empresarial contribua para sua melhor representatividade junto ao governo e
demais entidades empresariais.
Ao participarem do cotidiano do Siquirj, as empresas podem crescer muito mais, pois tem
a oportunidade de trocar experiências e boas práticas.
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 os sindicatos
conhecem os problemas do seu segmento e conseguem interferir para melhorar as condições de
operação das empresas.
Atualmente, o Siquirj busca ideias para suprir o sério problema das suas receitas, que
poderá comprometer todo suporte prestado às empresas. Pois, com o ﬁm da Contribuição
Sindical obrigatória, aprovada no pacote da Reforma Trabalhista, os sindicatos patronais vão
encarar uma diﬁculdade: a contribuição sindical é a mais importante fonte de receita.
Portanto, contribua e participe!
Categoria unida mantém um sindicato forte.
Isaac Plachta
Presidente

www.siquirj.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 4

Diretoria

A diretoria do Siquirj, imbuída do
propósito de melhor servir ao
associado, reuniu-se em diversas
oportunidades em 2017, abordando
questões administrativas e
deliberando sobre diferentes temas
de interesse do segmento químico,
bem como realizando Encontros
Empresariais.

Diretoria
Isaac Plachta (Presidente)
Marjorie Arias (Vice-presidente)
Nicolau Pires Lages (Secretário)
Paul Antoine Maron Gédéon (Tesoureiro)
Suplentes
Ciro Alves
Wagner Sá
Jorge Luiz Cruz Monteiro
Conselho Fiscal
Efetivos
Carlos Roberto da Silva
Nélio Augusto Manhães Rodrigues
Roberto Pinho Dias Garcia
Suplentes
Antonio Emilio Simões Meireles
Ronaldo Valle Monteiro
Ubiratan Sá
Delegados Representantes junto à Firjan
Efetivos
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Carlos Mariani Bittencourt
Suplentes
Isaac Plachta
Roberto Pinho Dias Garcia
www.siquirj.com.br
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Comissões Técnicas

Comissão de Meio Ambiente e Segurança
Coordenada por Abílio Faia, a Comissão
de Meio Ambiente debateu diferentes
temas impactantes à indústria química,
acompanhou atentamente as novas
legislações ambientais, e ainda,
buscando inteirar as empresas sobre
estas questões, promoveu cursos e
seminários de grande relevância ao Setor
Químico. Em 2017, junto com o Núcleo
Multiplicador do Programa Atuação
Responsável da Abiquim proporcionou
diversos cursos de capacitação.

Comissão de
Política Social e Trabalhista
Coordenada por Humberto Campos
Turlão, a Comissão de Política Social e
Trabalhista acompanhou as negociações
salariais no estado do Rio de Janeiro,
prestando informações ao Setor
Petroquímico, tratou dos assuntos
relacionados com a política social e
trabalhista, com foco da Reforma
Trabalhista, e manteve contato com
diversas entidades tais como: Firjan,
Fiesp e entidades proﬁssionais.

Comissão de Relações Externas
Coordenada por Lenilson Marcelo
Bezerra, a Comissão de Relações
Externas tem papel importante na
atuação contra projetos de lei que
possam prejudicar de alguma forma
as empresas do segmento químico,
bem como promove a aproximação do
Sindicato com os órgãos
governamentais.

www.siquirj.com.br
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Eventos, cursos, palestras
e seminários

As relações entre Brasil e EUA na era Trump
(09/03) – O Siquirj recebeu o Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, que ocupou
importantes postos em diversos países e organizações internacionais e que atualmente
preside o Conselho de Relações Internacionais do Sistema Firjan, para que, com sua vasta
experiência em política externa, contribuísse numa conversa com o setor químico sobre as
relações entre Brasil e Estados Unidos a partir do início do Governo Trump.
O Embaixador comentou que não era crível a eleição de Donald Trump. Explicou que
sua eleição se deu por um motivo principal: o descontentamento das classes médias e
baixas dos EUA com a recessão econômica e as políticas que levaram à retração na oferta
de empregos.
O Embaixador apresentou sua opinião de que seria uma espécie de mito o
pensamento de que um empresário bem-sucedido é necessariamente um grande político e
vice-versa, evidenciando o caso norte-americano do Presidente Herbert Hoover. Atentou
para o fato de que no seu discurso de posse e no Capitólio, Donald Trump não mencionou
os caminhos que irá traçar para realizar suas promessas de campanha.
Sobre as relações entre Estados Unidos e Rússia, o embaixador Luiz Felipe a
classiﬁcou como estrategicamente fundamental, mostrando que ambas as nações têm,
atualmente, objetivos próximos, como a contenção da União Europeia e o combate ao
terrorismo.
Acerca do relacionamento com a América Latina, pontuou que Trump, até o
momento, só tratou da construção de um muro em sua fronteira sul. O Presidente norteamericano retirou os Estados Unidos da Parceria Transpacíﬁca e deve revisar o NAFTA,
compelindo o México a entrar em relações comercias com a América do Sul.
Se tratando das relações com a China, alertou para o fato de que Donald Trump deva
apresentar obstáculos ao reconhecimento do país asiático como economia de mercado
pela Organização Mundial do Comércio, o que trará consequências para a organização.
Esclareceu que há dependência recíproca entre ambas as nações, pois a China abastece os
Estados Unidos de mercadorias de baixa tecnologia e compra a dívida americana, fazendo
com que os norte-americanos dependam dessa relação.
Mostrou que Donald Trump pretende desregulamentar o setor ﬁnanceiro,
beneﬁciando o setor de energia não renovável, possivelmente gerando reações fora dos
EUA no que tange à questão ambiental, além de sua equipe trabalhar para acelerar a
retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris.
Com isso, o Brasil pode esperar que
essas políticas levem a uma redução do
ﬂuxo de investimentos norte-americanos
diretos em território brasileiro, havendo
mais incentivos para investimento do
Brasil nos EUA. Especiﬁcou que o
problema das relações comerciais entre
Brasil e EUA está no fato de que não temos
preferência no mercado norte-americano.
No entanto, a Ásia e a Europa tendem a
procurar parcerias, inclusive com o Brasil,
para manter suas demandas.

www.siquirj.com.br
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Eventos, cursos, palestras
e seminários

Palestra: Reforma Trabalhista – PL 6.787/16
(23/03) - A Comissão de Política e Social e Trabalhista do Siquirj, coordenada pelo Dr.
Humberto Carlos Turlão, contou com a participação do Dr. Pedro Capanema, Consultor
Jurídico do Sistema Firjan, que fez uma apresentação sobre a Reforma Trabalhista, enquanto
projeto de lei.
Ao iniciar sua apresentação, o palestrante teceu comentários quanto a aprovação no
dia 22 de março, na Câmara, do Projeto de Lei n° 4302/1998, que regulamenta a terceirização,
que se trata de um avanço signiﬁcativo para a modernização das relações de trabalho no país.
A iniciativa representa uma relevante conquista no sentido da ampliação das terceirizações
também para as atividades-ﬁm das empresas.
O projeto traz ganhos importantes, como a deﬁnição da responsabilidade subsidiária,
em que a cobrança dos débitos trabalhistas se direciona primeiro à empresa terceirizada para
executar a empresa tomadora do serviço terceirizado.
Foi contemplado no texto aprovado, a prorrogação dos contratos temporários, que
passam de três para seis meses, sendo prorrogáveis por mais 90 dias.
O Dr. Pedro Capanema comentou que o projeto de lei trata de vários temas, tais como:
multas e prazos, regras do trabalho em regime de tempo parcial, representação dos
trabalhadores no local de trabalho, prevalência do negociado sobre o legislado, contrato de
trabalho temporário.
Enalteceu aspectos que
foram suprimidos por
sugestão do setor
produtivo, tais como:
supressão dos honorários
s u c u m b e n c i a i s
trabalhistas; supressão
do impedimento de
participar de licitações e
empréstimos com o
governo; redução da
multa para micro e
pequena empresa;
exigência de somente um
representante dos trabalhadores por
empresa e não de 5 por estabelecimento;
supressão da eleição realizada pelo
sindicato laboral; e supressão da
conﬁguração automática de vínculo de
emprego quando não há contrato
temporário escrito.
O palestrante passou a detalhar as
modiﬁcações, iniciando pela questão das
multas, que inova ao introduzir multa de R$
1.000,00 para a hipótese em que não forem
promovidas as alterações cabíveis na CTPS
do obreiro, caso de dados relativos à sua
admissão, duração e efetividade do
trabalho, férias, acidentes, entre outros. E,
ainda, traz a questão do aumento da multa
de um salário mínimo regional para R$
6.000,00 por empregado não registrado.
Destacou, também, que foi introduzido o § 2º
ao art. 634 da CLT prevendo a aplicação do
reajuste monetário pelo IPCA para as multas
administrativas aplicadas aos
empregadores.

www.siquirj.com.br

Os prazos judiciais passam a
ser contados em dias úteis. Quanto
ao regime de trabalho em tempo
parcial, destacou que há alteração
na jornada de trabalho, hoje de 25
horas semanais, para 30 horas sem
possibilidade de suplementação ou
26 horas com possibilidade de até 6
horas extraordinárias, totalizando
32 horas semanais.
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Eventos, cursos, palestras
e seminários

No que cerne à representação dos
trabalhadores, a empresa com mais de
duzentos empregados poderá ter um
representante dos empregados, e a
garantia de emprego após o mandato será
de seis meses.
Destacou a possibilidade da norma
negociada prevalecer sobre o legislado,
aﬁrmando que a convenção ou acordo
coletivo de trabalho tem força de lei
quando dispuser sobre treze assuntos
especíﬁcos do artigo 611-A, merecendo
destaque para os seguintes pontos:
parcelamento de período de férias anuais
em até três vezes; Jornada de trabalho
limitada a 220 horas mensais e 12 diárias;
Horas in itinere; banco de horas.
Comentou que o trabalho
temporário passa a poder ser contratado
por empresa interposta ou pela própria
tomadora de serviços e até mesmo pessoa
física. Ressaltou que o empregado
temporário se aproximou severamente do
contratado por prazo determinado.
Mencionou que a proposta altera as
hipóteses de contratação temporária,
conﬁgurando como acréscimo

www.siquirj.com.br

extraordinário de serviços, entre outros,
aquele motivado por alteração sazonal na
demanda por produtos e serviços. A
sazonalidade como conﬁguração de
serviço extraordinário pode ser
interpretada como qualquer alteração que
inﬂui nos lucros da empresa. O
palestrante destacou uma novidade do
trabalho temporário, que é a alteração do
prazo para 120 dias, com renovação, sem
maiores burocracias, pelo mesmo prazo
inicialmente pactuado. Importa observar
que, caso o prazo do contrato temporário
seja ultrapassado conforme discrimina o §
3º do artigo 10 do referido projeto,
somente o período que ultrapassar o
determinado no caput do artigo será
considerado como contrato por prazo
indeterminado. Comentou que o § 2º do
artigo 11 convalida o descumprimento de
um requisito formal, isto é, a forma escrita
do contrato, conferindo legitimidade ao
contrato temporário mesmo nesta
hipótese.

Mencionou o prazo de
apresentação de emendas, tendo
destacando alguns pontos passíveis
de emenda, bem como as datas
programadas para continuidade da
tramitação do referido projeto.
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Eventos, cursos, palestras
e seminários
Curso: Legislação do
Tr a n s p o r t e d e P r o d u t o s
Perigosos no Modal Rodoviário
– Resolução ANTT 5232/2016
(25/04) - Como parte das
atividades do Programa Atuação
Responsável, em parceria com a
Abiquim, foi realizado na sede
do Siquirj, curso sobre a
Legislação do Transporte de
Produtos Perigosos no Modal
Rodoviário, modiﬁcado pela
Resolução ANTT 5232/2016, que
substitui a antiga Resolução
ANTT 420/2004, sendo um dos
mais importantes textos
legislativo brasileiro sobre o
transporte terrestre de produtos
perigosos.
O curso contou com
expressiva participação por
parte das empresas do setor
químico, que se preparam para
atender suas especiﬁcações,
visto que a resolução entra em
vigor no dia 16 de julho de 2017.
Com carga horário de 8
horas, o curso apresentou os
benefícios e impactos da
Resolução para a cadeia
logística da indústria química
bem como as consequências
por não cumprimento à
legislação de segurança no
manuseio e transporte de
produtos perigosos,
proporcionando aos
participantes o entendimento
sobre as novas exigências e
seus motivos.
www.siquirj.com.br

Curso: Conﬁabilidade Humana
aplicada à Segurança de
Processo
(19/06) – Também como parte
das atividades do Programa
Atuação Responsável, em
parceria com a Abiquim, foi
realizado na sede do Siquirj,
curso sobre Conﬁabilidade
Humana aplicada à Segurança
de Processo.
Com carga horário de 8
horas, o curso apresentou os
aspectos fundamentais da
disciplina Conﬁabilidade
Humana relacionados a
Segurança de Processo com o
objetivo de possibilitar a
determinação de ações de
prevenção, proteção e controle
visando redução de falhas e
acidentes.
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Eventos, cursos, palestras
e seminários
www.siquirj.com.br

Palestra sobre a Reforma Trabalhista
“Conheça o que muda para as empresas”
(10/08/17) - O Siquirj realizou, em sua sede, uma
palestra sobre a Reforma Trabalhista – “Conheça o
que muda para as empresas”, tendo como palestrante
o advogado Waldir Nilo Passos, sócio do Escritório
Waldir Passos Advogados Associados e Consultor
Jurídico deste Sindicato. O evento teve como objetivo
abordar as mudanças sob o ponto de vista
empresarial, em um tom de conversa entre palestrante
e os presentes, que puderam expor e tirar inúmeras
dúvidas acerca do tema em questão.
Com relação ao que trata sobre Grupo
Econômico, que antes da reforma bastava que as
empresas tivessem sócios em comum ou que
tivessem interesse em comum, ressaltou que após a
reforma será necessário que se prove a efetiva
comunhão de interesses e atuação conjunta das
empresas.
Quanto a permanência do empregado na
empresa para atender interesse pessoal, atualmente
essa permanência conﬁgura que o empregado está à
disposição do empregador, mas a partir de novembro,
quando entrará em vigor a lei da reforma trabalhista,
essa questão sofrerá alteração signiﬁcativa, pois a
permanência do empregado na empresa após seu
horário de trabalho, sem estar trabalhando, não será
mais considerado à disposição.
Destacou que, atualmente, como fonte
subsidiária aplica-se a legislação civil, naquilo que
não seja incompatível com os princípios do direito do
trabalho e que a reforma trabalhista privilegia o que as
partes negociarem. Comentou, também, que a edição
de súmulas, orientação jurisprudencial e enunciados,
a partir da reforma, estará tudo limitado, não existindo
a possibilidade de suprimir e nem de criar direitos que
não estejam previstos na legislação. Frisou a intenção
clara de dar segurança jurídica às relações do
trabalho, privilegiando o que for convencionado
individualmente ou com o sindicato.
Mencionou a responsabilidade do sócio que se
retira de uma empresa, que, após a reforma entrar em
vigor, o sócio que tenha saído formalmente da
sociedade há dois anos, e que tenha registrado na
Junta Comercial, não responderá mais pela empresa;
exceto se houver comprovação de fraude, sendo que
a execução primeiro será em relação à empresa,
depois contra os sócios atuais e, por ﬁm, contra os
sócios que saíram, caso não se consiga executar a
empresa.
No que se refere a prescrição de prestações
sucessivas oriundas de modiﬁcação ou
descumprimento do ajustado, destacou que essas
alterações passarão a prescrever totalmente após
dois anos, o que resolverá uma série de conﬂitos e
inseguranças jurídicas.
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Eventos, cursos, palestras
e seminários

A modernização trabalhista e suas principais alterações
(21/09) Foi realizado o quarto encontro sobre a Reforma Trabalhista – “A modernização
trabalhista e suas principais alterações”, tendo como palestrante os advogados João
Pedro Eyler Póvoa, sócio do Escritório Bichara Advogados, e Luiz Felipe Barbosa de
Oliveira, membro da equipe do referido escritório. O evento teve como objetivo ouvir de
especialistas os aspectos jurídicos concernentes a essa profunda alteração nas
Relações de Trabalho, bem como o esclarecimento de nossos associados através de
uma frutuosa troca com os advogados.
Quando da divulgação do evento, o Siquirj procurou identiﬁcar junto às empresas
os pontos de maior importância a cada uma delas para auxiliar no foco dos debates, além
dos diversos aspectos do tema abordado.
João Póvoa iniciou sua explanação abrindo espaço para que todos os presentes
pudessem fazer suas perguntas durante o tratamento dos temas para que gerasse uma
troca de informações mais profícua. Dentre os inúmeros pontos abordados durante a
palestra, faz-se mister destacar aqueles que suscitam maiores dúvidas nas empresas.
Sobre a escala 12×36, o advogado explicou que o texto atual permite a adoção da
referida escala, inclusive mediante acordo individual. Pontuou que a remuneração
mensal do empregado nesta escala inclui o descanso semanal remunerado e os
feriados, sendo considerados compensados não só os feriados, mas também as
prorrogações em horário noturno que não serão remuneradas com o respectivo
adicional. Prescinde de autorização para adoção em atividades insalubres, o que foi
previsto para a viabilizar em atividades em hospitais e de segurança e vigilância.
Passando para o tema do fracionamento de férias, esclareceu que é permitido,
com concordância do empregado, em três períodos, inclusive para menores de 18 e
maiores de 50, sendo que um dos períodos deve ser de 14 dias e nenhum pode ser menor
que 5 dias. Além disso, o texto atual proíbe o início das férias em até dois dias antes de
feriado ou descanso semanal remunerado.
Quanto ao amplo tema da Terceirização, frisou os seguintes aspectos: o textual
atual deﬁne prestação de serviços e autoriza expressamente a terceirização de todas as
atividades, inclusive da atividade ﬁm da contratante; autoriza aos terceirizados os
mesmos direitos dos empregados das contratantes quanto à alimentação (quando
oferecida em refeitórios), transporte, atendimento médico ou ambulatorial, treinamento,
e condições de saúde e segurança do trabalho; empregados demitidos não poderão ser
sócios ou empregados da contratada no prazo de 18 meses após a ruptura do contrato
de trabalho com a contratante; não pode ﬁgurar como contratada empresa cujos
titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante
como trabalhador com ou sem vínculo empregatício, exceto se forem aposentados.
Comentou que o texto legal vai contra o posicionamento jurisprudencial consolidado na
Sumula 331 do TST.
A palestra durou quase quatro horas, passando por todos os pontos doutrinários
da Reforma Trabalhista, com constante troca de informações entre participantes e
palestrantes.

www.siquirj.com.br
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Eventos, cursos, palestras
e seminários
Propostas para Deﬁnição de Critérios de Sustentabilidade
(17/10/17) - A Comissão de Meio Ambiente e Segurança do Siquirj recebeu membros da
equipe da Gerência de Meio Ambiente do Sistema Firjan (Jorge Peron – Gerente do setor e as
analistas em Meio Ambiente – Carolina Zoccoli e Mariana Maia), oportunidade em que
apresentaram as “Propostas para Deﬁnição de Critérios de Sustentabilidade”.
A abertura da palestra foi feita pelo presidente do Siquirj Isaac Plachta, que
agradeceu a presença dos representantes da Firjan no Siquirj em apresentar este
importante tema aos associados do Sindicato, ressaltando que tais propostas serão
apresentadas ao Inea, brevemente.
Mariana Maia conduziu a palestra destacando que o tema critério de
sustentabilidade ganhou força neste ano, pois o Inea está alterando os seus processos
internos para simpliﬁcar o seu licenciamento ambiental e controlar as licenças
posteriormente às suas emissões, o chamado controle de pós-licença.
Um dos objetivos do fortalecimento do pós-licença é facilitar o licenciamento e a
sua posterior renovação ou prorrogação.
A atual legislação de sistema de licenciamento ambiental – SLAM possui dois
dispositivos bastante inovadores. O artigo 26, parágrafo único e o artigo 29 preveem que
as licenças possam ter seu prazo ampliado ou ser solicitada a sua prorrogação,
condicionando ambos aos critérios de produção e consumo sustentáveis.
No entanto, o Inea não regulamentou quais critérios seriam estes, o que seria
produção e consumo sustentáveis em um processo produtivo.
Prosseguindo, mencionou acreditar que o estabelecimento de critérios de
produção e consumo sustentáveis de processos produtivos são fundamentais para que
os direitos legalmente previstos sejam aplicados. As licenças de operação que hoje são
concedidas pelo Inea com 4 anos passariam a alcançar até 10 anos.
Há que se destacar a interação dos participantes na apresentação do tema,
indagando diversas questões e, ainda, oferecendo algumas sugestões ao referido
trabalho desenvolvido.
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Eventos, cursos, palestras
e seminários

Cenário Econômico Nacional e Estadual
(19/10) - O Siquirj recebeu o economista Guilherme Mercês, EconomistaChefe do Sistema Firjan, que apresentou uma palestra sobre o Cenário
Econômico Nacional e Estadual.
O propósito da exposição foi dar às empresas elementos para a
concepção de cenários para 2018.
O palestrante iniciou sua explanação mencionando a diﬁculdade em
se fazer projeções para conjuntura interna e externa, neste momento de
grandes incertezas políticas, quando as perspectivas para a economia
mundial e brasileira são positivas. O desenrolar da cena política é que
determinará os contornos do contexto econômico, para o Mundo e para o
Brasil.
Manter o controle sobre o crescimento da dívida pública é o pilar de
sustentação do projeto de recuperação da economia brasileira.

Caso a crise política não
permita a aprovação de
medidas já anunciadas para
reduzir os gastos
governamentais as
consequências serão muito
sérias; a relação entre a dívida
pública e o PIB foi 77% em
2016 e poderá chegar a 86%
do PIB no ﬁnal de 2018.
Todo o esforço da equipe econômica do Governo para conter custos
e reduzir despesas poderá ser inócuo, caso, por exemplo, ainda neste
exercício não seja aprovada uma reforma, mesmo que tímida, do sistema de
previdência social.
A recessão e a mudança da política econômica abriram espaço para a
queda da inﬂação e dos juros, favorecendo uma recuperação gradual da
economia, sustentada basicamente pelo agronegócio; as atividades
industriais reagiram mais lentamente, mesmo assim foram feitos ajustes a
maior para o PIB Industrial de 2017, marcando um crescimento de 1,2%.
Quanto à produção industrial do Estado do Rio de Janeiro, o maior
fundamento é a indústria extrativa que crescerá em cerca de 5,6% em 2017,
como reﬂexo da recuperação do setor de óleo e mineral. O setor de
Metalurgia tem se destacado este ano, crescendo 25,3% em relação a 2016
devido às exportações e não ao crescimento da demanda interna. A
produção de veículos automotores cresceu 22,4%, também sustentado
pelas exportações, principalmente para América Latina, em particular para
a Argentina. A seguir, em ordem de contribuição para o nosso PIB Industrial,
estão os seguintes segmentos: Produtos de Metal: 7,5%; Bebidas: 4,5%. O
setor de serviços industriais também compareceu com 3,8% do segmento
de Reparos de Máquinas e Equipamentos.
No quesito Mercado de Trabalho, apesar do panorama nacional
registrar abertura de 163 mil postos de trabalho até agosto deste ano, o
Estado do Rio de Janeiro teve o pior desempenho de todo o País, marcando
a perda de 78 mil empregados com carteira assinada. A seguir do Estado do
Rio de Janeiro vem o estado de Alagoas, penúltimo lugar, com o fechamento
de 34 mil postos, menos da metade do registrado no nosso Estado. O estado
de São Paulo apresentou 108 mil contratações, seguido de Minas Gerais
com 60 mil. Especiﬁcamente no Segmento Industrial do nosso Estado,
foram perdidos 15 mil empregos na Construção e 4 mil na Indústria de
Transformação.
www.siquirj.com.br
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Eventos, cursos, palestras
e seminários
5º Encontro sobre Reforma Trabalhista
(05/12) - Em continuidade ao evento do
dia 21 de setembro, o Siquirj
realizou o quinto encontro
sobre a Reforma Trabalhista
– “Impacto nos Processos
Judiciais”, tendo como
palestrante o advogado
João Pedro Eyler Póvoa,
sócio do Escritório Bichara
Advogados. O evento teve
como objetivo dar
continuidade na abordagem
dos aspectos alterados pela
reforma, com a visão voltada
para o direito coletivo e
processual.
João Pedro iniciou
sua apresentação tecendo
comentários sobre o direito
coletivo do trabalho, mais
precisamente quanto a
faculdade do recolhimento
da contribuição sindical.
D e s t a c o u q u e a
representação sindical é necessária e
importante para as categorias
representadas.
Ressaltou que a norma coletiva
tem prevalência sobre a lei, trazendo no
artigo 611-A um rol exempliﬁcativo dos
direitos que podem ser negociados.
Destacou que os direitos que não podem
ser objeto de negociação são os
previstos no artigo 611-B, já que se trata
de lista taxativa e não exempliﬁcativa
como no artigo anterior.
Comentou que a reforma
trabalhista afasta o conceito da
ultratividade da norma coletiva, podendo
tais normas vigorarem pelo prazo não
www.siquirj.com.br

superior a 02 anos, ao contrário do que
preconizava a súmula 277 do TST, que
permitia que a norma continuasse válida
até que outra fosse
negociada.
N o q u e t a n g e a
Terceirização, João Pedro
Póvoa frisou que a Lei n°
13.467/2017 deﬁne prestação
de serviços e autoriza
e x p r e s s a m e n t e a
terceirização de todas as
atividades, inclusive da
atividade ﬁm da contratante.
Destacou que a referida lei
autoriza aos terceirizados os
mesmos direitos dos
e m p r e g a d o s d a s
contratantes quanto a
alimentação, transporte,
atendimento médico ou
ambulatorial, treinamento e
condições de saúde e
segurança do trabalho.
Quanto aos aspectos
processuais, abordou
questões relacionadas a prescrição,
homologação de acordos extrajudiciais
pelas varas do trabalho, contagem de
prazos que passa a ser em dias úteis, as
custas processuais. Mencionou, também,
a regulamentação dos honorários
advocatícios de sucumbência, sendo
devidos tanto pela parte autora quanto a
ré, ainda que a parte esteja sendo
assistida pelo sindicato. Com a nova lei, a
litigância de má-fé passa a ter regramento
próprio na CLT.
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Eventos, cursos, palestras
e seminários

Siquirj sedia evento sobre Compliance
(06/12) - Com apoio da Braskem e Simperj, foi realizado no Siquir, o evento
Compliance como Vantagem Competitiva, recebendo como palestrantes os
consultores da ComplianceTotal, Jefferson Pellissari e Peter Andreas Gölitz. O
evento contou com abertura do Presidente do Siquirj, Isaac Plachta.
Os palestrantes evidenciaram a relação entre desenvolvimento humano e
corrupção ao mostrar dados que indicam que os países com menor IDH são aqueles
que apresentam maior índice de percepção da corrupção, sendo seu inverso
também verdadeiro.
Comentaram que faz parte da política das Entidades conduzir seus negócios
com honestidade e integridade. É vital manter a integridade nos negócios e
relacionamentos, motivo pelo qual deve ser mantida uma abordagem de tolerância
zero em relação a Suborno e outros atos de Corrupção. Todos devem manter o
comprometimento com este assunto e reportar quaisquer indícios de conduta
inadequada, seja por Colaborador, Funcionário Público ou Terceiro. Pontuaram
ainda que a estrutura da Entidade, seja ela física ou organizatória, não está à
disposição de nenhum grupo para facilitar ou viabilizar essas atividades. A Entidade
deve ser veementemente contrária a qualquer tipo de acordo, explícito ou tácito,
entre concorrentes de um mesmo mercado, em relação a preços, quotas de
produção e distribuição ou divisão territorial, visando aumentar preços e lucros
conjuntamente. Lembraram que as violações da legislação antitruste e da
concorrência são punidas por pesadas multas e indenizações, tanto para a empresa
ou entidade quanto para os indivíduos envolvidos.
Sobre as mudanças previstas, encerram mostrando as novas leis contra
tráﬁco de inﬂuência, a possível regulamentação do lobby, a demissão real de
servidores e a lei estadual do Rio de Janeiro que obriga a presença de mecanismo de
integridade efetivo para empresas que celebram contratos com a administração
pública.

www.siquirj.com.br
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Qualiﬁcação Setorial 2017

Programa Qualiﬁcação Setorial 2017 com Senai
O Siquirj, em parceria com o Senai, deu mais um passo na direção
da qualiﬁcação de mão-de-obra para a indústria do Rio, com o novo
Programa de Qualiﬁcação Setorial SENAI, ofertando 30 vagas,
distribuídas em 6 cursos para o setor químico.
O programa visou atender, ainda mais, à necessidade das
empresas, como prova do compromisso do Siquirj e Ssenai com o
desenvolvimento das indústrias e do Rio.
Os cursos foram destinados, prioritariamente, às empresas
associadas ao Siquirj, aos seus trabalhadores, ﬁlhos e dependentes. No
entanto, também foram extensíveis à comunidade em torno da empresa,
para seu desenvolvimento social, em caso de não preenchimento das
vagas.
Foram ofertados os seguintes cursos:
Almoxarife
Assistente de Controle de Qualidade
Assistente de Produção Industrial
Auxiliar de Operações em Logísticas
Comprador
Técnico em Redes de Computadores

www.siquirj.com.br
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Novidades em 2017

Diário Oﬁcial da União e Congresso Nacional
Aumentando sua gama de serviços em 2017, o Siquirj, atento à
necessidade das empresas acompanharem o que está acontecendo no
Congresso Nacional e a publicação de Atos Federais no Diário Oﬁcial da União,
lançou uma nova ferramenta para divulgação de informações de interesse
industrial.
Foram 31 edições divulgadas em nosso mailing, contendo:
Sinopse do Diário Oﬁcial da União: Divulga os atos dos Poderes Executivo
e Legislativo (leis, medidas provisórias, portarias, resoluções, instruções
normativas, circulares e outras) do interesse da indústria publicadas no Diário
Oﬁcial da União.
Novidades Legislativas: Divulga as principais decisões do Congresso
Nacional-votação de projetos de lei e emendas constitucionais, incluindo a
síntese dos textos aprovados - e a participação de representantes da indústria em
audiências públicas no Congresso Nacional, na discussão de temas que guardem
o interesse do setor.
Informe Legislativo: Divulga novas proposições legislativas apresentadas
no Congresso Nacional, classiﬁcadas por temas do interesse da indústria.

Vídeo Institucional
Como forma de
esclarecer ainda mais ao
associado e ao setor
químico em geral, todas os
serviços oferecidos pela
entidade, o Siquirj elaborou
um vídeo institucional
detalhado - Conhecendo o
Siquirj - de sua história e
atividades, que está
disponível em nosso site.
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Atuações Externas

Consulta da Firjan quanto a enquadramento
sindical de diversas empresas

pelo Instituto Senai de Inovação de Química
Verde

Participação em Audiência Pública sobre
Revisão Tarifária da Light na Firjan

Participação da entrega da Medalha
Tiradentes a Isaac Plachta

Participação em reunião na Firjan sobre
Qualiﬁcação Setorial - Cursos Parceria
Senai

Participação em almoço com João Dória na
Firjan
Participação no Encontro da Indústria 2017

Participação em workshop de Gestão
Sindical na Firjan, em 28 de março

Participação no Encontro Nacional da
Indústria Química - Enaiq 2017

Participação em Oﬁcina Projetos para
Captação de Recursos com apresentação
da CNI na Firjan
Reunião com o Sr. Antônio G. Eloy do
Sindborj para tratar de Contribuição
Sindical e Negociação Salarial
Participação no Coquetel de Encerramento
do ano referente ao Conselho Empresarial
Trabalhista e Sindical da Firjan
Participação em AGE do Condomínio
Edifício da Paz
Elaborado quadro comparativo das
alterações trazidas pela Lei da Reforma
Trabalhista
Participação em Workshop de
Associativismo, com o tema Perspectivas
de Futuro da Organização Sindical
Empresarial
Participação em workshop Associativismo
e Relacionamento, com o objetivo de
orientar o sindicato nas atividades de
prospecção e ﬁdelização de associados
Participação em evento de 70 anos do
Simperj
Reunião na Abiquim sobre Projeto de
Desburocratização
Participação de Isaac Plachta no programa
Bate-Papo Ponto Com, na Rádio MEC FM,
sobre a Indústria Química e o papel dentro
da economia brasileira
Alocução de Isaac Plachta na abertura do
evento de lançamento do projeto
Desenvolvimento de Estudos de Caso de
Química Verde e Tecnologias, desenvolvido
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Audiências de Conciliação em 2017 do Núcleo Intersindical de
Conciliação

Continuidade no trabalho de Acompanhamento de Projetos de
Lei mais relevantes para o Setor Químico
Elaborado Trabalho Comparativo da Pauta Reivindicatória do
Traquimfar com a Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017,
apontando todas as alterações
Convenção Coletiva de Trabalho com o Traquimfar

Área Jurídica

Atendimentos e consultas jurídicas por telefone de empresas
associadas, versando sobre diversos temas

Elaboração de pareceres jurídicos em relação às consultas
formuladas por empresas associadas, sobre diversos
assuntos
Análise da Agenda para o Conselho de Política Social e
Trabalhista do Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de
Janeiro, com respostas
Registro efetuado junto ao Cartório de Pessoas Jurídicas e ao
MTE da ﬁliação à CNI
Realizadaduas AGE's sobre Negociação Salarial com o
Traquimfar
Realizada duas reuniões entre Comissões de Negociação
Salarial (Patronal x Traquimfar)
Acompanhamento através da leitura diária dos Diários da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, do Poder Legislativo e
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e da União
Continuidade na elaboração de planilha resumida com os
Projetos de Lei mais relevantes para o setor
Elaboração de pareceres jurídicos em relação às consultas
formuladas por empresas associadas, sobre diversos
assuntos
Elaborado arumentos quanto a consulta sobre a Lei Estadual
7.599/2017 que trata do Tratamento e Reutilizaçaõ da água
Análise de Projetos de Lei para a Agenda Legislativa da CNI
Participação em quatro reuniões do Conselho Trabalhista e
Sindical da Firjan
Participação em quatro reuniões do Núcleo de Relações
Trabalhistas e Sindicais - NRTS
Três audiências no NIC
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Divulgação de Temas

Qualiﬁcação Setorial 2017

Convite – Encontro Nacional de Comércio
Exterior 2017

Cursos SENAI CETIQT
SIQUIRJ e FIRJAN oferecem software de
emissão de NF-e

Evento Série Tira-Dúvidas Comércio
Exterior: Licenciamento de Importação de
Produtos Químicos e Farmacêuticos

Projeto Desenvolvimento de estudos de
caso de química verde e tecnologias

Licenciamento de Importação de Produtos
Químicos e Farmacêuticos

Consulta Pública CZPE 1/17 - Propostas
para aperfeiçoamento de procedimentos
aplicáveis à zonas de processamento de
exportação - Prazo: 10/03/2017

Greve de auditores da Receita Federal

Revogação de liminares que suspendiam
recolhimento de incentivos ﬁscais para o
FEEF
FazNota tem novos recursos para facilitar a
gestão da sua empresa
Convite - Fomento e a Inovação na Base da
Cadeia Têxtil – Químicos e Materiais
Câmara Aprova a Regulamentação da
Terceirização
Convite – Seminário de Educação em
Segurança Química

Publicada Lei sobre Fundo Estadual de
Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de
Janeiro
Justiça revoga Liminar que proibia
concessão de incentivos ﬁscais no estado
do RJ
Consulta Pública sobre admissão e
exportação temporárias ao amparo do ATA
Carnet
Embalagens e pallets de acordo com o
Sistema de Vigilância Agropecuário
Internacional

Publicada a Lei da Terceirização

O Estado do Rio de Janeiro condiciona
fruição de incentivos ﬁscais à apresentação
de documentos até amanhã (07/07/2017)

Decreto altera prazo para recolhimento do
FEEF

SEFAZ prorroga prazo para
recadastramento de incentivos ﬁscais
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Divulgação de Temas

Publicada Portaria que altera a NR-12
Ata Carnet - conheça o passaporte
aduaneiro para exportação temporária e
admissão temporária

Consulta Pública sobre Novo Processo de
Importação
Publicado Convênio ICMS 190/2017

Publicada a Lei da Reforma Trabalhista – Lei
13.467/2017
Estudo sobre a Modernização Trabalhista
Cartilha Empresarial Inventário de
Emissões de Gases de Efeito Estufa
Pesquisas que ajudam a orientar decisões
empresariais e políticas públicas
Análise Técnica sobre a Lei 7.599/2017
(tratamento e reutilização de água)
Consulta sobre a proposta de
transformação do Inmetro em Agência
Reguladora
Apresentada proposta de Reforma
Tributária
Procuradoria-Geral questiona pontos da
reforma trabalhista
Convalidação de Incentivos e Benefícios
ﬁscais de ICMS
Aplicativo da CNI traz a nova legislação
trabalhista para a palma da mão
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