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2016
vamos comemorar os 60 anos de nosso Sindicato!

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Ordem do Dia: 
1) Elaboração e deliberação sobre as propostas reivindicatórias a serem apresentadas aos 

Sindicatos das categorias econômicas, visando a renovação das Convenções Coletivas 
de Trabalho que expiram em 31/08/2016; 

2) Deliberação sobre o valor da Taxa de Contribuição Assistencial ou Negocial a ser 
cobrada dos associados e não associados; 

3) Autorização à Diretoria do Sindicato para remeter-se às vias judiciais, caso não lograr 
êxito nos entendimentos com os sindicatos patronais.

Dia: 25/07/2016 
Hora: 19h
Local: Sede Social do STIQFEPAR,  
Rua Nunes Machado, nº 316 - 
Centro. Curitiba - PR.

Obs.: A aprovação por maioria 
simples (50+1), dos presentes.
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Palavra do Presidente

Francisco R. 
S.Sobrinho 
Presidente do 
STIQFEPAR

‘Escrevemos mais um belo capítulo de nossa história’
Elogiadíssima nossa festa dos 60 anos do Sindicato, ocorrida no dia 18 de março, no salão nobre do Jockey Club, com a 
presença de mais de quinhentas pessoas, entre autoridades, representantes de diversas entidades e pessoas que fizeram 
parte dessa história de lutas e conquistas. Nos sentimos realmente muito prestigiados e marcamos com grande estilo essa 
data tão especial que será para sempre lembrada como um momento lindíssimo de nossa caminhada. Registro aqui meu 
discurso na ocasião e trechos dos discursos dos membros de nossa mesa diretiva na ocasião.

“O STIQFEPAR traçou um caminho de 60 anos de história 
e é desejando que venham mais 60, 70, 80 e assim por diante 
que me sinto honrada em ressaltar o papel das mulheres nessa 
trajetória. Temos nesse Sindicato duas diretoras competentes 
e uma jornalista, assessora de imprensa, minha amiga Valéria 
Navarro, responsável por essa festa maravilhosa que estamos 
presenciando, que merecem todo nosso reconhecimento! São 
mulheres como essas que nos orgulham e ajudam a construir 
instituições de sucesso. Parabéns a elas e ao STIQFEPAR!”
Dra Luciana Panke
Professora da UFPR

“No período em que venho acompanhando a história do 
STIQFEPAR, sei que a marca destes 60 anos é uma marca 
de respeito aos trabalhadores, de lutas por melhores condi-
ções de trabalho, para que se efetive os direitos previstos na 
Constituição melhorando o que já está posto. Temos a con-
vicção que superamos a máxima entre capital x trabalho e 
passamos para a concepção de capital e trabalho, evoluindo 
em qualidade de vida e no desenvolvimento social e econô-
mico de nosso País. Imaginamos o orgulho que os trabalha-
dores têm de uma entidade como o STIQFEPAR!”
Marcelo Ivan Melek
Presidente SINQFAR

“Trago um abraço e felicitações do Presidente da FIEP, 
Edson Luiz Campagnolo. Nesses 60 anos o Paraná mudou 
bastante, pois em 1956 o Estado era essencialmente agríco-
la e recém-começava suas atividades nas indústrias. Hoje o 
Paraná ultrapassou até o Rio Grande do Sul, sendo a quarta 
economia do País e o terceiro polo industrial: e isso se deve 
a essa sinergia entre trabalhadores e empresários. Temos um 
desenvolvimento tecnológico e de conhecimentos cada vez 

maior. Por isso parabenizo esse setor por sua evolução e su-
cesso, desejando que esta data se repita por muitos anos.”  
Reinaldo Victor Tockus
Superintendente da FIEP

“Sempre com bom senso e respeito conseguimos chegar a 
consensos e soluções que atendem todas as partes envolvidas 
em nossas negociações. Por isso quero parabenizar esse Sindi-
cato, seus diretores e trabalhadores, por este aniversário e por 
esta festa tão bonita!”
Denise Dybas Dias
Presidente do SIMPEP

“Hoje é um dia extraordinário em que comemoramos os 60 
anos deste Sindicato, que nasceu em 1956. Naquela época viví-
amos um período semelhante ao que enfrentamos hoje, em que 
tentaram também dar um golpe e não conseguiram. Somos ir-
mãos fraternos porque somos brasileiros e porque temos o mes-
mo objetivo: o combate a corrupção e o investimento em um 
Brasil justo e solidário, que seja bom para os trabalhadores! Este 
Sindicato nasceu no seio de nossa Federação e, com certeza, é 
um dos mais fortes e atuantes que hoje temos em nossas hastes.”
Luiz Ary Gin
Presidente da FETIEP

Espedito Rocha, meu pai, costumava dizer o seguinte: “Você 
mede uma democracia capitalista de acordo com a vitalidade de 
seus sindicatos”. Se temos sindicatos livres e atuante, também 
temos a democracia mais saudável e atuantes. Em 1964, nossa 
democracia ainda tão frágil foi brutalmente interrompida pela 
Ditadura, na qual vivemos por vinte anos. Reconquistamos essa 
democracia plenamente somente com a Constituição de 1988, 
que assegurou liberdade e pluralidade de organização sindical 

tal qual conhecemos hoje, onde é possível haver uma inteiração 
mais plena entre os movimentos. Na Europa estamos assistindo 
o drama dos trabalhadores, com redução de pensão, diminui-
ção de salários. Um cenário oposto ao que temos atualmente no 
Brasil, onde temos exuberância de conquistas. Tenho a honra de 
fazer parte de uma geração que está experimentando o período 
mais longo de democracia que este País já teve e de ser filho 
de Espedito Rocha, que além de suas lutas sindicais e como 
militante do Partido Comunista, também em suas obras fez 
questão de registrar a luta do trabalhador brasileiro, sobretudo 
da presença povo nordestino em Curitiba: a mão de obra que 
construiu o Centro Cívico, o Palácio Iguaçu, a estrada de ferro 
que liga esta cidade ao litoral do Paraná, em todas está a mão do 
trabalhador nordestino. Meu pai também dizia que um sindica-
to é a luta permanente e contínua que nunca pode ser relaxada e 
interrompida, pois quando os trabalhadores deixam de lutar há 
supressão de direitos. Por isso convido todos os trabalhadores 
a seguirem na luta!”
Luis Carlos da Rocha 
Advogado, apresentador do Programa Jogo do Poder e filho 
do Fundador e Presidente Espedito Rocha

“Quero ressaltar o quanto tem sido importante o traba-
lho desenvolvido por esse Sindicato, dialogando e buscando 
identificar condições e meios para que a indústria possa pro-
duzir melhores resultados, tanto para o investidor do capital, 
quanto para o investidor do conhecimento e mão de obra. 
Temos divergências, mas temos respeito e compreensão da 
importância do papel de cada uma das partes. Nós da Confe-
deração temos imensa satisfação em ter este Sindicato fazen-
do parte de nossas bases!”
Antônio Silvan Oliveira
Presidente da CNTQ

Em comemoração aos seus 60 anos o STIQFEPAR 
editou o livro “Uma Grande História, uma Grande Fa-
mília, um Grande Sindicato”. A organização do material 
histórico, documentos e fotos, bem como a elaboração 
das entrevistas, foi realizada pela jornalista e escritora 
Valéria Navarro, Assessora de Imprensa do Sindicato. 

STIQFEPAR edita 
livro comemorativo

Boa noite e sintam-se todos os amigos 
e amigas muito bem-vindos! A pre-
sença de cada um de vocês é moti-

vo de grande satisfação para a família STI-
QFEPAR, porque ao nos prestigiarem nesta 
ocasião tão importante, os abraçamos como 
irmãos que também fazem parte da história 
de nosso amado Sindicato.

Quando queremos festejar algo que nos 
é precioso e importante, a primeira atitude 
que temos é convidar os amigos e parentes 
para que venham conosco celebrar, se dei-
xar contagiar por nossa alegria, por nossas 
conquistas, por nossos avanços... Assim 
acontece nesta noite: estamos todos aqui em 
uma grande confraternização para celebrar 
os 60 anos do STIQFEPAR.

Agradeço de coração cada um dos 
aqui presentes: autoridades, presidentes 
das mais diversas entidades, funcionários, 

nossos diretores, as famílias de todos esses 
guerreiros que construíram nosso Sindica-
to, os trabalhadores e trabalhadoras que são 
a razão de nossa luta e existência!

Não quero lhes falar de pessoas em par-
ticular ou de nossas vitórias nas Convenções 
Coletivas de Trabalho que todos os anos in-
cansavelmente batalhamos para que avancem 
em novas conquistas para os trabalhadores e 
trabalhadoras, porque isso já está sendo mos-
trado em nosso livro, em nossas ações diárias, 
nas homenagens prestadas... Quero falar de 
valores que vão além de tudo isso...

Desses 60 anos estive presente em quase 
metade da trajetória. Fui testemunha e tam-
bém protagonista de muitos dos capítulos 
dessa história. E quando a gente passa uma 
parte da vida em uma empresa ou em uma 
instituição, quando a gente aprende a respei-
tar a importância que cada um dos compa-

nheiros tem na construção e melhoria de um 
projeto, quando sentimos que ali está nosso 
segundo lar, nossa segunda família, então, 
lá também está nosso coração, nossa alma.

Sei que nesta noite gloriosa cada um 
dos homens e mulheres que ajudaram a er-
guer o STIQFEPAR e já não se encontram 
materialmente entre nós, abençoam nossa 
entidade com renovadas energias, para que 
possamos seguir na luta por mais outras 
tantas décadas.

Vivemos um momento decisivo na histó-
ria de nosso País e a única certeza que temos 
é que a democracia e os direitos conquista-
dos devem ser defendidos para que nunca 
retrocedamos aos tempos onde associações 
e outras entidades de luta tiveram suas por-
tas fechadas e bravos homens e mulheres 
foram calados sob tortura.

Desde o falecimento de nosso saudo-

so presidente Donizal Lopes tenho lutado 
ao lado de minha equipe para manter as 
conquistas e seguir pelo caminho da ne-
gociação e do diálogo aberto e justo. Tive 
a alegria de me deparar com líderes que 
almejam alcançar sucesso sem deixar de 
contribuir para o bem de todos que cons-
troem de fato este País: nossos trabalha-
dores e trabalhadoras.

Agradeço a boa vontade e a visão alar-
gada desses homens e mulheres e rogo que 
continuemos caminhando nos passos da 
união e na justiça para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária.

Para mim é uma imensa honra estar à 
frente do STIQFEPAR e poder chamar ca 
da um de vocês de meus irmãos. Obrigado 
família STIQFEPAR pela glória de estar-
mos aqui reunidos nesta festa! Viva a famí-
lia STIQFEPAR!!!
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Grandiosa Festa do Trabalhador comemora 
também os 60 Anos do STIQFEPAR

Mais de mil trabalhadores e traba-
lhadoras e suas famílias estive-
ram reunidos no domingo, dia 

20 de março, para comemorar a Festa do 
Trabalhador e, este ano, também a Festa 
dos 60 Anos do STIQFEPAR.

Como sempre a comemoração foi 
grandiosa, enriquecida com atividades 
esportivas, recreativas e culturais, além 
de bem servido churrasco e buffet e as já 
tradicionais barraquinhas, brinquedos e 
música ao vivo. Prêmios especiais foram 
sorteados este ano.

O Presidente do STIQFEPAR, Francis-
co Rodrigues da Silva Sobrinho lembrou 
aos presentes das lutas travadas pelos fun-
dadores, presidentes e primeiras equipes 
de diretores e funcionários para que nosso 
Sindicato crescesse em tamanho e impor-
tância. Hoje o STIQFEPAR é considerado 
um dos mais importantes sindicatos liga-
dos à Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado do Paraná (FETIEP).

Esse é apenas um pequeno trecho 
de uma grande história, de uma grande 
família e de um grande Sindicato! Viva 
os trabalhadores e trabalhadoras, viva o 
STIQFEPAR!!!

‘Escrevemos mais um belo capítulo de nossa história’
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O Salão Nobre do Jockey Club de 
Curitiba foi palco para o auge 
das comemorações referentes 

aos 60 anos do Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias Químicas e Farma-
cêuticas do Estado do Paraná (STIQFE-
PAR), reunindo quase 500 convidados 
em uma noite memorável. O evento 
ocorreu no dia 18 de março de 2016 e 
reuniu autoridades representativas de 
inúmeras entidades, além de familiares 
de ex-presidentes, funcionários e outras 
figuras ligadas a longa trajetória de lutas 
de um dos maiores Sindicatos ligados à 
Federação dos Trabalhadores nas Indús-
trias do Estado do Paraná (FETIEP).

Apresentado pela jornalista Adriane 
Werner, o cerimonial reuniu na mesa di-
retiva a doutora Luciana Panke, profes-
sora da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), PHD em Comunicação Política 
pela Universidade Autônoma Metropo-
litana do México; Denise Dybas Dias, 
Presidente do Sindicato da Indústria de 
Materiais Plásticos do Estado do Para-
ná (SIMPEP); Antônio Silvan Oliveira, 
Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Químicos(CNTQ); 
Reinaldo Victor Tockus, superintendente 
da Federação da Indústrias do Estado do 
Parana (FIEP); Luiz Ary Gin, Presiden-
te da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias Químicas e Farmacêuticas do 
Estado do Paraná (FIEP); Marcelo Ivan 
Melek, Presidente do Sindicato dos Quí-
micos e Farmacêuticos do Estado do Pa-
raná (SINQFAR); Francisco Rodrigues 
da Silva Sobrinho, Presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores nas Indústrias Quí-
micas e Farmacêuticas do Estado do Para-
ná (STIQFEPAR); Luiz Carlos da Rocha, 
advogado, apresentador do Programa Jogo 
do Poder e filho de Espedito de Oliveira 
Rocha, segundo presidente eleito e um dos 
fundadores do STIQFEPAR.

Francisco Rodrigues da Silva Sobri-
nho, presidente do STIQFEPAR, disse 
que “vivemos um momento decisivo na 

história de nosso País e a única certeza 
que temos é que a democracia e os direi-
tos conquistados devem ser defendidos 
para que nunca retrocedamos aos tem-
pos onde associações e outras entidades 
de luta tiveram suas portas fechadas e 
bravos homens e mulheres foram cala-
dos sob tortura.” O Presidente do STI-
QFEPAR lembrou a caminhada de lutas 
dos ex-presidentes desse a fundação do 
Sindicato, em 1956, e agradeceu a pre-
sença de todos:  “Agradeço de coração 
cada um dos aqui presentes: autoridades, 
presidentes das mais diversas entidades, 
funcionários, nossos diretores, as famí-
lias de todos esses guerreiros que cons-
truíram nosso Sindicato, os trabalhado-
res e trabalhadoras que são a razão de 
nossa luta e existência!”.

O STIQFEPAR produziu um selo 
comemorativo, junto aos Correios, por 
ocasião dos 60 anos da entidade, além 
de um livro intitulado “Uma grande his-
tória, uma grande família, um grande 
Sindicato!”, escrito por Valéria Navarro, 
assessora de imprensa do STIQFEPAR. 
Também foram entregues 60 troféus que 
reproduziam a arte em madeira de Espe-
dito Rocha, um dos fundadores e mais 
combatentes presidentes desse Sindicato.

O Presidente da FETIEP, Luiz Ary 
Gin, e o presidente do SINQFAR, Mar-
celo Ivan Melek, por ocasião de seus 
discursos, prestaram ainda homenagem 
com placas e presentes ao presidente do 
STIQFEPAR, ressaltando a importância 
desse Sindicato no Paraná. 

Festa em grande estilo
Comemoração dos 60 anos do STIQFEPAR reúne 
cerca de quinhentas pessoas em noite memorável.

Veja como foi o Jantar do dia 18/03 e a Festa do Trabalhador em 20/03 - Páginas 3 e 4

 Autoridades presentes formaram a mesa diretiva. O evento teve a apresentação da jornalista Adriane 
Werner e foi abrilhantado com o show de Rogério Cordoni, o Elvis cover.

Na terceira edição do Concurso de Redação e 
Desenho do STIQFEPAR, organizado pelo Institu-
to Adolpho Bauer, cujo tema foi: “Uma viagem na 
história de nosso Sindicato!”, seis crianças, filhos 
e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras foram 
premiadas durante a cerimônia dos 60 anos: Vitó-
ria de Melo Schroeder (primeiro lugar na categoria 
Redação), Milene Ribeiro (primeiro lugar na ca-
tegoria Desenho), Lucas Miranda (segundo lugar 
na categoria Redação), Stephane Krisanowski de 

Almeida  (segundo lugar na categoria Desenho), 
Gustavo Viriato Ripka (terceiro lugar na categoria 
Redação) e Eric Vinícius Basso (terceiro lugar na 
categoria Desenho).

As crianças receberam certificados, meda-
lhas e prêmios das mãos dos presidentes Francis-
co R.S. Sobrinho (STIQFEPAR), Luis Ary Gin 
(FETIEP), Denise Dybas Dias (SIMPEP), Mar-
celo Ivan Melek (SINQFAR) e de Iraci Sobral de 
Oliveira (IAB).

Premiação do Concurso de Redação e Desenho 
é realizada em conjunto com evento
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