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Leo Gerard 
International President United Steelworkers 
60 Boulevard of the Allies 
Pittsburgh, PA 15222 - USA 
e-mail : lgerard@usw.org 

 

FEQUIMFAR em solidariedade com trabalhadores da USW Local 

13-1, Rohm and Haas Texas Inc da DowDuPont 

 

 

Companheiro Leo, 

 

 A FEQUIMFAR – Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 

Farmacêuticas no Estado de São Paulo, juntamente com os 33 sindicatos filiados,  

com representação de trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas, 

resinas sintéticas, etanol e álcool, explosivos, tintas e vernizes, refinação de 

petróleo, material plástico, abrasivos, vem expressar nosso total apoio e 

solidariedade à luta da United Steelworkers na Rohm and Haas Texas Inc, que 

foram bloqueados pela empresa em seus esforços para negociar um contrato 

justo. 

 Sabemos que 228 membros da Local 13-1 foram presos em Deer Park pela 

empresa desde 22 de abril. Sabemos que os problemas centrais estão 

relacionados a salários, distribuição de horas extras e provisões de arbitragem. 

Após a adesão esmagadora por rejeitar as proposta do empregador, e em vez de 

continuar negociando, o empregador respondeu a essa rejeição dos 

trabalhadores com um bloqueio em massa. 

 Esta é uma subsidiária da DowDuPont e esse empregador tem total 

responsabilidade por essa prática trabalhista injusta de trancar trabalhadores em 

Deer Park. 

 Salientamos que os trabalhadores do Local 13-1 merecem no mínimo 

salários com o padrão da indústria da área.  



 

 Companheiro, você  deve continuar lutando por melhores condições, 

proteger os atuais e futuros trabalhadores. 

A FEQUIMFAR e seus 33 sindicatos, reafirma o total apoio e solidariedade à luta 

da United Steelworkers.  

 

Saudações Sindicais, 

 

Sergio Luiz Leite 

Presidente  da FEQUIMFAR e 

Co-Presidente Mundial do Setor Químico da  

IndustriALL Global Union 

 

 

 

Edson Dias Bicalho 

Secretário Geral da FEQUIMFAR  

e membro do Comitê Executivo da IndustriALL Global Union 

 

 

 

 

 

 

CC: 
Carol Landry, USW International Vice President 
Ben Davis, USW Director of International Affairs  
Ruben Garza, USW District 13 Director 
Kent Holsing, USW Local 12075 President, DowDuPont North American Labor 
Council Chairperson 

 

 


