
Este foi mais um ano de grandes conquistas para a cate-
goria. Com a campanha salarial vitoriosa, fortalecemos nos-
sa entidade. Com a eleição da nova diretoria para o período 
2012-2017, garantimos a continuidade de uma gestão que 
seguirá lutando pelos direitos dos trabalhadores e trabalha-
doras. Também neste ano de 2012, um grande companheiro 

nos deixou, mas o exemplo de Donizal Lopes nos animará 
para as grandes responsabilidades que temos pela frente. Em 
2013, manteremos o firme propósito de lutar sempre por no-
vas conquistas, ampliando as que já obtivemos. Nesta cami-
nhada, esperamos ter ao nosso lado, mais uma vez, todos os 
trabalhadores e as trabalhadoras da base.

Continuamos 
a caminhada!
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Donizal Lopes
De todos os 
acontecimentos deste 
ano, o mais marcante 
foi a partida de Donizal 
Lopes, nosso presidente 
por quase 30 anos. 
Donizal nos deixou no 
dia 10 de junho. Seu 
exemplo continuará a 
nos guiar.

Atualização cadastral
Neste final de ano, queremos 

aumentar o número de associados 
cadastrados no STIQFEPAR. Para 
isso, precisamos que os trabalha-
dores e as trabalhadoras enviem e-
mail para o Sindicato com nome, 
data de nascimento, endereço e 
ramo de atuação. Assim, conse-
guiremos entrar em contato por 
meio digital, tornando mais rápida 
a comunicação entre o Sindicato 

e a categoria. Muitas vezes, in-
formações importantes deixam de 
ser veiculadas com agilidade pela 
falta de informações básicas como 
o endereço de e-mail dos traba-
lhadores e trabalhadoras da base. 
O endereço para envio do e-mail 
é: patrícia@quimicospr.com.br. 
Qualquer dúvida, entre em contato 
pelo telefone: (41) 3233-7912. Fa-
lar com Patrícia.

Palavra do Presidente

Novas lutas em 2013
Este foi um ano marcante na história do 

STIQFEPAR. Além das lutas que garan-
tiram conquistas importantes no acordo 
negocial, como os 2,5% de aumento real, 
adicional noturno acima do previsto pela 
lei, cesta básica, que a lei não garante, en-
tre outras vantagens, houve também a elei-
ção da nova diretoria para o período 2012-
2017. A eleição garante a continuidade de 
uma gestão que tem se caracterizado por 
manter as conquistas da categoria e inovar 
no tratamento de vários temas que atin-
gem trabalhadores e trabalhadoras.

Assim, nosso Sindicato continuou a 
investir nas iniciativas esportivas, como 
a manutenção da Escola de Futebol que 
funciona em Araucária, em parceria com 
o Instituto Adolpho Bauer. Aprimorou as 
estruturas das sedes de Araucária e Ma-
tinhos para receber os associados. Deu 
continuidade aos cursos de formação e 
qualificação profissional, que neste ano 
se aproximam dos 800 alunos formados. 

Continuou a atuar no combate ao assédio 
moral e às doenças do trabalho. E investiu 
na construção de imóveis para venda sub-
sidiada à categoria, uma novidade com 
relação aos anos anteriores. 

Para 2013, novos campos de luta se 
abrem. Nessas páginas centrais, você 
verá que o Sindicato está preocupado 
com o acompanhamento das denúncias 
relativas aos acidentes de trabalho. Os 
Comunicados de Acidentes de Trabalho 
(CATs) passarão a ter acompanhamento 
mais constante por parte do STIQFEPAR. 
Além disso, uma grande frente se abre na 
questão cultural, com a implementação 
de uma ação que envolverá toda a cate-
goria. Enfim, continuamos a investir nas 
lutas tradicionais, mas não perdemos de 
vista a importância de ampliar nosso raio 
de ação. Somente assim manteremos tra-
balhadores e trabalhadoras em sintonia 
com os tempos que virão. E é o que pre-
tendemos para 2013. 

Um feliz Natal e um 
grande ano é o que 

desejamos para todos 
os trabalhadores e 
trabalhadoras dos 

ramos químico, 
plástico, farmacêutico e 

do adubo!

Francisco Rodrigues 
da Silva Sobrinho

Presidente STIQFEPAR
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Em 2012, o curso de Formação 
e Qualificação Profissional do STI-
QFEPAR chegou a quase 800 alu-
nos formados. O curso é coordenado 
pelo Instituto Adolpho Bauer (IAB) 
e começou as aulas em 2009. No dia 
7 de dezembro, mais 45 alunos rece-
beram o certificado. 

O curso contempla as disciplinas 
de Matemática, Estatística, Pneumáti-
ca, Hidráulica, Metrologia, Química, 
transformação de Plásticos, Petróleo, 
Polímeros, Qualidade, Liderança, 
Cosméticos e Tintas, para os traba-
lhadores dos ramos químico, plástico, 
farmacêutico e do adubo. “No dia-a-
dia da turma, é perceptível a evolução 
dos alunos, não só com relação aos 
conteúdos, mas ao próprio comporta-
mento em geral”, afirma Iraci. 

Quase 800 alunos são formados em quatro anos

“Estava trabalhando, saí 
da empresa e, como fazia 
autoescola, não fui atrás de 
outro emprego, preferindo me 
dedicar ao curso. Vi o anúncio 
na empresa em que trabalhava 
e me interessei por causa 
das disciplinas de Qualidade 
e de Metrologia. Depois, 
além dessas duas, gostei da 
disciplina de Cosméticos. Não 
tinha nenhum conhecimento 
no assunto. Agora, com o certificado, pretendo voltar a 
trabalhar em Metrologia e no campo da Qualidade. O 
curso deixa o currículo mais completo.”

Patrícia Pruchaki, trabalhadora do ramo plástico

“O curso é dez, em 
relação a novos 
conhecimentos. 
Recomendo para quem 
quiser. Aprendi coisas que 
nem sabia que existiam, 
como os conhecimentos 
na área de Segurança 
do Trabalho, e outras 
passei a fazer de maneira 
diferente, porque vi que 
fazia de forma errada, na 
disciplina de Liderança. Ano que vem, quero retornar 
para fazer matérias novas.” 

Adrielson Ferreira Pinheiro, trabalha na Tecplast, 
de São José dos Pinhais

A partir de 2013, o Sindi-
cato quer acompanhar mais 
de perto as denúncias de 
acidentes de trabalho. A 
decisão se deve ao fato 
de a diretoria verificar 
que vários Comunicados 
de Acidentes de Trabalho 
(CATs) não tiveram conse-
quência por falta de acompanha-
mento. Não basta apresentar um co-
municado e jogá-lo na gaveta para 
virar estatística. Em função disso, o 
Sindicato adotará um procedimento 
de certa forma inovador: a partir de 
agora, todos os comunicados serão 

encaminhados para o médico ou para 
o advogado do Sindicato, que, junta-
mente com a diretoria do STIQFEPAR 
e os(as) trabalhadores(as), definirão a 
gravidade dos casos e a necessidade 
de adoção de providências.

Sindicato intensifica ações contra 
acidentes de trabalho

Em 2013, o Sindicato lançará 
uma grande ação cultural para tra-
balhadores, trabalhadoras e seus 
dependentes das indústrias quími-
ca, plásticas, farmacêuticas e do 
adubo. A ação durará o ano todo, e 
terá concurso de redação e de dese-
nho, com premiação ao final para 

os participantes que tiverem seus 
trabalhos escolhidos. Os últimos 
detalhes da ação estão sendo defi-
nidos, mas desde já os interessados 
que gostem de escrever ou desenhar 
devem ficar atentos às informações 
que serão divulgadas nos materiais 
informativos e no site do Sindicato.

“O curso é um diferencial 
na vida do trabalhador, 
preparando os alunos para as 
atividades e operações ligadas 
ao processo produtivo”. 

Iraci Sobral 
de Oliveira, 
Coordenadora
pedagógica

Ação cultural mobilizará categoria

Já estão abertas as inscrições para curso de 2013! Ligue para o 
telefone (41) 3029-0215 (IAB), ou para o celular (41) 9987-3569 (Iraci).



Neste verão, aproveite as sedes de 
Araucária e Matinhos
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O STIQFEPAR firmou convênio 
com o Instituto Adolpho Bauer com a 
finalidade de oferecer descontos nos va-
lores dos imóveis que estão sendo ven-
didos no Residencial Jardim das Flores, 
em Araucária. Para saber mais, basta 
você ir ao plantão de vendas e escolher 
o imóvel de sua preferência. As casas 
têm 50 metros quadrados, com terreno 
aproximado de 105 metros quadrados, 
2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, 
além de duas vagas para automóvel.

Para aderir ao programa, o traba-
lhador deve fazer parte da categoria 
do Sindicato há pelo menos três anos, 
além de estar em dia com suas obriga-
ções sindicais, legais e estatutárias, e 
não ter imóvel em seu nome. Se você 
se enquadra nas condições acima, entre 
em contato com a empresa Solida As-
sessoria, responsável pela comerciali-

Com a chegada do verão, nada 
como descansar das atribulações do 
ano trabalhado. Por isso, o STIQFE-
PAR coloca à disposição da categoria 
duas sedes recreativas com toda a in-
fraestrutura para grandes momentos 
de lazer com a família. Piscinas, qua-
dras de futebol, espaço para camping, 
enfim, tudo o que é necessário para re-
por as energias podem ser desfrutados 
nos dois locais. Faça já sua reserva. 

Ligue para (41) 3552-6215 (Arau-
cária) ou para (41) 3233-7912 (Mati-
nhos) ou fale com Patrícia pelo e-
mail: patricia@quimicospr.com.br

Sede Araucária
Rua Vitório Sfendrych, 500 - Araucária (PR)

Sede Matinhos
Rua Irati, 121 – Matinhos (PR)

R. Presidente
Costa e Silva

R. Manoel RibasR. Maranhão

R. Maranhão

R. Capivari

R. Profª Maria 
Nasser Scheustek

R. Francisca
Beralda Paolini

R. das Flores

R. Lótus

R. das Camélias

Sindicato facilita compra de imóvel para 
membros da categoria

zação dos imóveis, com plantão diário 
no local do empreendimento. Telefone 
do plantão: (41) 3642-7604, (41) 8452-
1831, com Sandro, ou  (41) 8444-2242, 
com Marco. O endereço do Residencial 
Jardim das Flores é Rua das Camélias, 
447, bairro Costeira, Araucária (uma 
ótima referencia é o final do asfalto da 
Av. Manoel Ribas).

Foto ilustrativa
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Casas com 2 e 3 dormitórios 
em condomínio fechado

Entrada facilitada e parcelas 
a partir de R$ 400,00 até a 
entrega das chaves

Plantão  de vendas 
(41) 3642-7604 
(41) 8452-1831 
(41) 8444-2242


