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São Paulo, 09 de setembro de 2021. Circular nº 08.2021 
 
Aos 
Presidentes dos Sindicatos Patronais Integrantes da CEAG-10. 
 

Prezados Senhores, 
 

A exemplo de oportunidades anteriores, as coordenações da CEAG 10 – COMISSÃO DE 
ESTUDOS E ASSESSORIA DO GRUPO 10 foram procuradas pelos Presidentes da 
FETQUIM - FEDERACAO DOS TRABALHADORES DO RAMO QUIMICO DA CUT NO 
ESTADO DE SAO PAULO e da FEQUIMFAR - FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS QUIMICAS E FARMACEUTICAS DO ESTADO DE SAO PAULO, para 
oficializar uma proposta de antecipação das negociações visando a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho para as vigências 2021/2022 e 2022/2023, inclusive para as cláusulas 
econômicas. 
 
Levamos o assunto para o debate no âmbito da Comissão de Negociações – CEAG 10 e a 
conclusão foi que também nos interessa a proposta, mas que, em algumas bases, sempre 
que fazemos a discussão antecipada ocorrem movimentações sindicais com reivindicações 
por empresa. 
 
Diante disso, decidiu a Comissão de Negociações – CEAG 10, que poderíamos SIM antecipar 
as negociações, desde que tivéssemos um compromisso da representação laboral de que 
não haveria reivindicações e pautas especificas, durante o processo negocial. 
 
Para viabilizar o compromisso requerido foi elaborado um documento denominado PACTO 
LABORAL, contemplando nossas condições para o início da negociação antecipada e o 
mesmo foi submetido à representação dos trabalhadores. 
 
Após algumas reuniões entre as respectivas coordenações 
(CEAG10/FETIQUIM/FEQUIMFAR) o texto foi consensado e submetido à Comissão de 
negociação patronal que o aprovou.  
 
Pela bancada profissional idêntico procedimento foi feito com suas comissões e aprovado por 
38 dos 39 sindicatos que compõem as duas representações, à exceção do Sindicato da base 
de Campinas. 
 
Dessa forma debateu-se o assunto na Comissão de Negociação da CEAG-10 e deliberou-se 
pela assinatura do Pacto Laboral, desde que a negociação com a entidade recalcitrante se 
desse no rito ordinário, não o privilegiando com a negociação antecipada. 
 
Anexamos os documentos assinados com as duas representações dos trabalhadores e seus 
respectivos sindicatos para conhecimento e divulgação aos seus associados/representados 
e informamos que no dia 10.09.2021, serão entregues as pautas de reivindicações. 
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Na sequência, iniciaremos o processo de negociação antecipada para que, no dia 
15.09.2021, data da realização da reunião com todos os Presidentes dos Sindicatos da 
categoria econômica, possamos deliberar sobre as pautas enviadas e as propostas de 
renovação da CCT para os próximos dois anos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 


