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Está na rede desde meados de agosto o Portal de Empregos 
STIQFEPAR. Acessando o site de nosso Sindicato qualquer 
pessoa pode ter acesso às informações das oportunidades 

de trabalho nas indústrias químicas, farmacêuticas, de cosméticos, 
de plásticos e de adubos.

Esta iniciativa do STIQFEPAR tem como objetivo viabilizar um ca-
nal para que trabalhadores/trabalhadoras possam ter acesso facili-
tado às vagas e as empresas possam divulgar essas oportunidades 
a um público selecionado e sem qualquer custo.

“Diante da crise que estamos atravessando e do aumento no núme-
ro de desempregados, o STIQFEPAR quer contribuir para reverter essa 

realidade”, afirmou o presidente do Sindicato, Francisco R. S. Sobrinho.
Qualquer empresa pode divulgar suas vagas realizando o ca-

dastro diretamente em nossa página Portal de Empregos, no íco-
ne CADASTRAR UMA NOVA VAGA da página www.quimicospr.com.
br/empregos

Para que os trabalhadores e trabalhadoras, bem como público 
em geral, possam ter acesso às oportunidades nas indústrias quími-
cas, farmacêuticas, cosméticas, plásticas e de adubos basta acessar: 
www.quimicospr.com.br/portal-de-empregos-stiqfepar/

Divulgue nosso PORTAL DE EMPREGOS também aos seus amigos 
e familiares: é o seu Sindicato contribuindo para o bem de todos!

Está na rede desde de agosto

o Portal de Empregos STIQFEPAR 
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Palavra do Presidente

Opinião

Francisco R. 
S.Sobrinho 
Presidente do 
STIQFEPAR

Não podemos abrir mão da luta!
A chegada das datas base das categorias por nós representadas em um momento tão delicado como este que nosso 
País enfrenta fez com que as negociações transcorressem tensas e repletas de empecilhos.

Mas o STIQFEPAR não re-
cuou ou se intimidou diante 
da luta pelo direito mínimo 

do trabalhador, que é o de ao menos 
ter assegurado aumento referente ao 
INPC (Índice nacional de Preços ao 
Consumidor), que regula a inflação 
no período. Muitos sindicatos Brasil 
afora fraquejaram, mas o STIQFE-
PAR se manteve firme e o resultado 
de nossos esforços podem ser confe-
ridos em cada um dos itens presentes 
nas Convenções Coletivas que esta-
mos colocando à disposição dos tra-
balhadores e trabalhadoras dos ramos 
químicos, farmacêuticos, de cosméti-
cos, plásticos e de adubos.

E nosso empenho em avançar pode 
ser visto quando criamos o POR-
TAL DE EMPREGOS STIQFEPAR 
– divulgando as vagas oferecidas e 
criando um novo canal com os traba-
lhadores e trabalhadoras – e também 
quando comparecemos às audiências 
em defesa dos direitos dos trabalhado-
res e trabalhadoras.

 No entanto, todo esse esforço de 
nada vale se o trabalhador e a traba-
lhadora não estiverem ao nosso lado na 
luta e não tiverem a consciência plena 
de seus direitos e deveres.

Quando o(a) trabalhador(a) desco-
nhece que a Constituição Federal, em 
seu artigo 9º e a Lei nº 7.783/89, reco-

nhece legítimo e assegura o direito de 
greve a todo assalariado e que a ele(a) 
compete a oportunidade de exercer 
esse direito, então toda categoria se 
enfraquece.

A suspensão coletiva temporária e 
pacífica, total ou parcial, de prestação 
de serviços, quando o empregador ou 
a entidade patronal, correspondentes 
tiverem sido avisadas 72 horas antes, 
nas atividades essenciais e 48 horas nas 
demais, é absolutamente legal. 

Cabe aos grevistas o emprego de 
meios pacíficos para persuadir os tra-
balhadores a aderirem a greve e a ar-
recadação de fundos e a livre divulga-
ção do movimento. Obviamente que 

os meios adotados por empregados e 
empregadores em nenhuma hipótese 
podem violar ou constranger os direi-
tos e garantias fundamentais. 

Do mesmo modo a empresa em 
questão não poderá adotar meios para 
constranger o empregado ao compare-
cimento ao trabalho ou frustrar a divul-
gação do movimento. 

Conhecendo seus direitos o traba-
lhador e a trabalhadora são o motor 
para as lutas sindicais, para que os di-
reitos já conquistados se mantenham e 
para que novos avanços possam acon-
tecer. Boa leitura a todos!

Luiz Carlos da Rocha*

A experiência que a Europa está vi-
vendo comprova que a ferramenta da 
austeridade, que vem sendo praticada em 
larga escala e por longo período no con-
tinente, não é a solução para a superação 
da crise econômica, cuja natureza e des-
dobramentos não são conhecidos.

O que se sabe até agora é que a partir 
da década de 1970 o capitalismo deu iní-
cio ao que se chama de ‘financeirização’ 
da economia, no qual o setor financeiro 
passou a jogar um papel de protagonis-
mo histórico, superando em importância 
e participação o setor produtivo, particu-
larmente da indústria, que viu reduzida 
drasticamente a sua participação e im-
portância na economia capitalista.

A falência do socialismo soviético im-
plicou no fim da ameaça que representava 
para o capitalismo e fez surgir o que hoje 
chamamos de neoliberalismo. O modelo 
do capitalismo neoliberalista nasce tendo 
como seu inimigo fundamental o Estado 
Social e não mais o socialismo. O Estado 
do Bem Estar foi construído ao longo das 
3 décadas no pós-guerra e representou o 
mais virtuoso processo de distribuição de 
direitos para os trabalhadores da história 
da humanidade. Para destruir o Estado 
Social o neoliberalismo passa a promo-
ver a desregulamentação da economia, 
livre trânsito de capitais, redução do 
papel do Estado,os bancos e fundos de 
investimentos adquirem e promovem um 
espantoso processo de concentração nas 
empresas, impondo a regra da maximiza-
ção dos lucros e que passa pela redução 

de direitos dos trabalhadores, indo até ao 
extremo de deslocar plantas industriais 
para a Ásia em busca desse objetivo.

Em países como o Brasil, que jamais 
conheceu o Bem Estar, onde a desigual-
dade é profunda e histórica, não se con-
segue enxergar esse processo em toda a 
sua extensão.

O que vimos aqui foi um período de 
distribuição de renda que se iniciou com 
a implantação do Plano Real, com a fim 
da inflação e com os ganhos salariais ha-
vidos nos últimos anos, impulsionado 
pelos programas de inclusão social que 
se concretizaram nos últimos anos.

A proposta de ajuste que se pretende 
implantar aqui nada mais é que a auste-
ridade que retirou direitos na Europa, a 
concepção é exatamente a mesma. Ata-
cam  os ganhos salariais, as pensões, os 
programas sociais e outros benefícios, 
fingindo que são os culpados pela crise 
por qual estamos passando.

Tudo é feito sob a narrativa de que 
são esses elementos que sacrificam o or-
çamento público e que, portanto, é preci-
so conter os gastos públicos para manter 
o superávit para manter a confiança dos 
mercados.

Não se fala na taxa de juros, não se 
fala na natureza da dívida pública, não 
se fala que cerca de 45% do orçamento é 
consumido para pagar o serviço da dívi-
da. Não se fala que austeridade visa, ao 
cabo e ao final, única e exclusivamente, 
garantir o pagamento do serviço da dívi-
da, cujo grande beneficiário é o mercado 
financeiro, os credores da dívida pública.

A tentativa de reformar as leis tra-

balhistas e a previdência social buscam 
esse objetivo.

É um cenário em que os trabalhado-
res perdem enquanto o mercado finan-
ceiro obtém lucros históricos e cada vez 
maiores, ou seja, a austeridade só de-
manda sacrifício de um lado.

Esse processo de destruição de direi-
tos está conduzindo o capitalismo para 
um beco sem saúde, pois o capitalismo 
não funciona sem o mercado, este não 
funciona sem gente consumindo e as 
pessoas não consumem sem emprego e 
renda, tal como, aliás, vimos na última 
década no Brasil. Temos que promover 
inclusão no mercado e não exclusão.

Então é preciso que os trabalhadores 
entendam que existem alternativas para 
enfrentar a crise que não impliquem na 
retirada dos seus direitos, tais como pro-

gramas de incentivo ao desenvolvimento 
por meio de investimentos estatais em 
infraestrutura, redução da taxa de juros 
para facilitar o acesso do setor produtivo 
a financiamentos, dentre outras medidas.

Hoje a classe trabalhadora da Europa 
e dos EUA, cujos índices de desigualda-
de atingiram patamares alarmantes, luta 
para manter e reconquistar o Estado do 
Bem Estar. O papel da classe trabalha-
dora do Brasil é de lutar para ampliar 
seus direitos e implementar os que estão 
assegurados na Constituição de 1988, 
ainda não concretizados plenamente, ao 
invés de aceitar a sua redução. Só assim 
seguiremos no rumo diminuição da desi-
gualdade social, que é o problema funda-
mental do Brasil.

Além disso, parece óbvio que não se 
pode aceitar mexer em legislação traba-
lhista e previdenciária em momento de 
crise, pois o resultado será mais sacrifí-
cio para os trabalhadores.

* Luiz Carlos da Rocha é advogado, sócio fundador do 
França da Rocha & Advogados Associados.

Caminho sombrio
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n Fim ou severa restrição aos subsídios da política industrial e de comér-
cio exterior brasileira. 

n Não usar mais o excesso de rendimento do FGTS como fonte de recur-
sos a “fundo perdido” subsidiar e financiar o programa ‘Minha Casa, Minha 
Vida’. 

n Estender o Pro-uni para o ensino médio com o objetivo de privatizar de 
forma muito mais generalizada o ensino médio.

n Limitar o Pronatec - que é um sistema de bolsas de ensino para cursos 
profissionalizantes rápidos para a camada mais pobre da população e que 
tem muita dificuldade de realizar cursos profissionalizantes tradicionais.

n Limitar as concessões de empréstimos estudantis pelo FIES. 

n Concentrar os programas sociais apenas aos mais miseráveis, os 10% 
mais pobres, que vivem com menos de 1 dólar por dia.

n “Intervenção no SUS

n Novo regime orçamentário, com o fim de todas as vinculações de recei-
tas, ou seja, o fim de todo o modelo de financiamento da Educação e da 
Saúde Pública brasileira.

n Implantação do orçamento inteiramente impositivo (“semi-parla-
mentarismo”).

n Fim de todas as indexações, seja para salários, benefícios previdenciá-
rios e tudo o mais. 

n “Orçamento com base zero” e criação de uma instituição que articu-
le e integre o Poder Executivo e o Legislativo, uma espécie de Autori-
dade Orçamentária.

n Ampliar a idade mínima para a aposentadoria, de sorte que as pessoas 
passem mais tempo de suas vidas trabalhando e contribuindo, e menos 
tempo aposentados. 

n Aumento acentuado do superávit primário, ou seja, um mega arro-
cho fiscal. 

n Maiores tarifas para os concessionários privados de serviços públicos: 
energia elétrica, gás, telefonia, internet, pedágios…

n Privatizações. 

n Fim do Regime de Partilha e do controle da Petrobras sobre o Pré-Sal. 
Isso foi recentemente aprovado no Senado após um ano de manobras re-
gimentais capciosas.

n Estatuto das estatais. Promover legislação para garantir o melhor nível 
possível de governança corporativa às empresas estatais e às agências 
reguladoras (força-las à privatização).

n Focar na aliança comercial com grandes potências em detrimento do 
Mercosul. Regredir nos acordos do Mercosul em benefício de acordos com 
EUA  e Europa.

n Redução das tarifas e políticas que protegem o mercado e o emprego na 
indústria brasileira.

n Incluir o Brasil nos novos acordos de investimentos que os EUA estão 
propondo na Ásia e no Atlântico Norte.

n Reduzir os gastos sociais em assistência, saúde e educação. 

n Fim da CLT. Na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas 
prevaleçam sobre as normas legais.

n Na área tributária, realizar um vasto esforço de simplificação, redu-
zindo o número de impostos e unificando a legislação do ICMS, com a 
transferência da cobrança para o Estado de destino; desoneração das 
exportações e dos investimentos; reduzir as exceções para que grupos 
parecidos paguem impostos parecidos. 

“Ponte para o futuro” ou  
“Ribanceira para o caos”? 

Confira os principais tópicos e entenda como os projetos do 
Governo vão afetar sua vida.

No documento “Ponte para o futuro”, 
Michel Temer defendeu a “preva-
lência do negociado sobre o legis-

lado” - o que significa a extinção total da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
-, a ampliação da terceirização para as ati-
vidades fins e a reforma previdenciária que 
eleva o tempo de aposentadoria. 

A crise econômica alerta trabalhadores e 
centrais sindicais para o desemprego, a possi-
bilidade de novas demissões e, sobretudo, para 
a retórica dos patrões de que há necessidade 
de revisar direitos trabalhistas, fato que deverá 
começar a ser visto no segundo semestre do 
próximo ano, segundo o Ministro do Traba-
lho, Ronaldo Nogueira. Para os presidentes 
das Centrais há uma compreensão do Governo 
de que não é possível fazer uma mudança sem 
aprimorar o diálogo. Por outro lado, os empre-
sários pressionam para que o Governo reduza 
a carga fiscal e termine com o que consideram 
“burocracias extremadas da legislação”.

Defendida também pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
a aprovação do projeto das terceirizações 
e a alteração da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) para impor a prevalência 
de acordos coletivos sobre as regras dispos-
tas na legislação foram eleitas como pautas 
prioritárias da reforma trabalhista.

Decisões recentes do Supremo Tribunal 

Federal (STF) a respeito dos acordos coleti-
vos prevalecendo sobre a legislação apontam 
um novo parâmetro de debate. Muitos juízes 
já se mostram contrários às reformas na legis-
lação, pois não a interpretam como flexibili-
zação da lei, mas retrocesso nas conquistas 
trabalhistas de décadas.

A mídia patronal quer fazer a população 
acreditar que a legislação brasileira é atrasada, 
que emperra a produção e o crescimento do 
País e que é preciso trazer “segurança jurídi-
ca” às empresas. Afirmam que o trabalhador 
não será traído enquanto trabalham um novo 
marco regulatório da atividade sindical (leia-
-se: aumentar o controle sobre os sindicatos e 
redefinir os critérios para o seu financiamento), 
sem dar detalhes das propostas em estudo.

Segundo as entidades representantes dos 
trabalhadores e trabalhadoras, a valorização da 
negociação requer um fortalecimento dos sin-
dicatos nos locais de trabalho. Essa não é a re-
alidade no Brasil, pois ainda que nossa Consti-
tuição preveja a existência de um representante 
dos trabalhadores em cada empresa (delegado 
sindical), a atividade não é regulamentada e são 
poucas as categorias que dispõem de organiza-
ção suficiente para encabeçar negociações van-
tajosas com os patrões. Atualmente, acordos e 
convenções são mais comuns entre patrões e 
sindicatos, mas sempre tendo a CLT como pa-
râmetro legal nas negociações.

Reformas trabalhistas  no 2º semestre de 2017
A pressão dos sindicalistas pode ter sido a causa da ampliação do 
prazo para início do envio das propostas de reformas trabalhistas 
e da Previdência ao Congresso. Enquanto as centrais comemoram 
essa primeira vitória, juízes trabalhistas abrem precedentes nunca 
antes vistos e acirram as relações entre trabalhadores e empresas, 
questionando até o Código de Leis Trabalhistas (CLT).

Além da resistência das centrais, o Gover-
no não terá vida fácil para aprovar a reforma 
trabalhista no Congresso. Doze deputados e 
senadores criaram a Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa do Direito dos Trabalhadores; 
presidida pelo senador Paulo Paim, do PT. 
Ele diz que os sindicatos rechaçaram de for-
ma quase unânime a terceirização das ativi-
dades-fim e que o mesmo deve ocorrer em 
relação ao negociado sobre o legislado, pois 

no final do governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a Câmara aprovou projeto seme-
lhante, mas foi derrubado no Senado.

João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretá-
rio-geral da Força Sindical, reforça a posição 
contrária à aprovação de ambos os eixos da 
reforma trabalhista. Em relação à valorização 
dos acordos coletivos, Juruna afirma que a re-
presentação da Força nos locais de trabalho 
não chega a 100 empresas no País.  

Já a data do envio da reforma da Previ-
dência ao Congresso não foi definida. O se-
cretário de Previdência Social do Ministério 
da Fazenda, Marcelo Caetano, considera essa 
reforma um dos maiores desafios atuais, pois 
propor uma reforma nesse âmbito é complexo 
e exige uma discussão intensa dentro do pró-
prio Executivo. O secretário afirmou que se a 
Reforma não acontecer será necessário fazer 
cortes orçamentários para conter o déficit di-
vulgado de R$146 bilhões, em 2016. Mas eco-
nomistas e especialistas na área afirmam que 

essa teoria não passa de falácia para justificar 
os interesses do Governo atual e seus aliados, 
não existindo déficit real da Previdência.

Os dados já divulgados dos planos do Go-
verno nessa área apontam que o brasileiro terá 
de ter pelo menos 65 anos de idade e ter con-
tribuído com a Previdência Social por pelo me-
nos 25 anos para poder se aposentar. A idade 
mínima de 65 anos valerá para homens e mu-
lheres e serão diretamente afetados pela mu-
dança homens com menos de 50 anos de idade 
e mulheres e professores com menos de 45. 

Reforma da Previdência

Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Direitos dos Trabalhadores
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Sindicato fecha CCT’s  com a 
vitória do reajuste relativo à inflação

CCT Químicos

A Convenção Coletiva de Trabalho 
que abrange as categorias econômica e 
profissional das indústrias de produtos 
químicos para fins industriais, de pro-
dutos para uso farmacêutico, de sabão e 
velas, de tintas e vernizes, de colas, de 
preparação de óleos vegetais e animais e 
artigos de tocador, de resinas sintéticas, 
de explosivos, de defensivos agrícolas, 
de matérias-primas para inseticidas e 
fertilizantes, de abrasivos e lápis, cane-
tas, tintas de escrever e similares – com 
vigência a partir de 01 de setembro de 
2016 a 31 de agosto de 2017 – estabe-
leceu que, a partir de 01 de setembro de 
2016 o salário normativo da categoria 
profissional passa a ser de R$ 1.240,80 
(hum mil duzentos e quarenta reais e 
oitenta centavos) mensais. As empresas 
abrangidas por essa Convenção, portan-
to, acrescentam o percentual de 9,62% 
(nove vírgula sessenta e dois por cento), 
aos salários de seus empregados vigentes 
em setembro/2015.

Foram negociados, ainda, mais 55 
cláusulas que compõem esse documento 
e tratam de pontos como: salário do me-
nor aprendiz, adiantamento e pagamento 
dos salários, pagamento de verbas resci-
sórias, adicional de hora extra e adicio-
nal noturno, adicionais de insalubridade 
e periculosidade, participação nos resul-
tados da empresa (PPR), vale mercado, 
auxílio alimentação, auxílio educação, 
auxílio creche, assistência médica e 
odontológica, compensações e outras ga-

rantias fundamentais para os trabalhado-
res e trabalhadores.

Você pode ter acesso a todas as cláusu-
las consultando a íntegra desta CCT em: 
http://www.quimicospr.com.br/conven-
cao-coletiva-de-trabalho-20162017-2/

CCT Cosméticos

A Convenção Coletiva de Trabalho 
que abrange as categorias econômica e 
profissional das indústrias de perfumaria 
– com vigência a partir de 01 de setembro 
de 2016 a 31 de agosto de 2017 – esta-
beleceu que, a partir de 01 de setembro 
de 2016 o salário normativo da categoria 
profissional será de R$ 1.240,80 (um mil 
duzentos e quarenta reais e oitenta centa-
vos) mensais. As empresas abrangidas por 
essa Convenção, portanto, acrescentam o 
percentual de 9,62% (nove vírgula sessen-
ta e dois por cento), aos salários de seus 
empregados vigentes em setembro/2015.

Foram negociados, ainda, mais 55 
cláusulas que compõem esse documento 
e tratam de pontos como: salário do me-
nor aprendiz, adiantamento e pagamento 
dos salários, pagamento de verbas resci-
sórias, adicional de hora extra e adicional 
noturno, adicionais de insalubridade e 
periculosidade, participação nos resulta-
dos da empresa (PPR), vale mercado, au-
xílio alimentação, auxílio educação, au-
xílio creche e amamentação, assistência 
médica e odontológica, compensações 
e outras garantias fundamentais para os 
trabalhadores e trabalhadores.

Você pode ter acesso a todas as cláu-

sulas consultando a íntegra desta CCT 
em: http://www.quimicospr.com.br/con-
vencao-coletiva-de-trabalho-20162017/

CCT Plásticos

A Convenção Coletiva de Traba-
lho que abrange a categoria econômica 
e a categoria profissional da Indústria 
do Material Plástico em todos os seus 
segmentos, inclusive os da indústria de 
transformação de material plástico rígi-
do e flexível; da indústria de embalagens 
plásticas em geral; das indústrias de te-
cido não texturizado (now owen) – ou 
não tecido; das indústrias de autopeças e 
equipamentos plásticos; da indústria de 
plástico do setor automotivo; e das em-
presas e entidades de reciclagem de ma-
terial plástico – com vigência a partir de 
01 de setembro de 2016 a 31 de agosto 
de 2017 – estabeleceu que, ficam garan-
tidos os Salários Normativos à categoria 
profissional convenente, nos seguintes 
valores para setembro/2016:

•	 R$ 1.023,00 (um mil e vinte e treis 
reais) mensais para os empregados 
com menos de 90 (noventa) dias na 
empresa;

•	 R$ 1.185,80 (Um mil e cento e oitenta 
e cinco reais e oitenta centavos) 
mensais para os empregados com 
mais de 90 (noventa) dias na empresa 
ou que venham a completá-los na 
vigência desta convenção.

•	 R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e 

cinco centavos), por hora, para o 
Trabalhador Aprendiz, nos termos da 
Lei 10.097/2000 e pelo Decreto nº. 
5.598, de 01.12.2005, abrangido por 
esta Convenção Coletiva de Trabalho.

As empresas abrangidas por essa 
Convenção aplicam o percentual de 
9,62% (nove virgula sessenta e dois por 
cento), sobre a faixa salarial de até R$ 
7.043,58 (sete mil e quarenta e três reis 
reais e cinquenta e oito centavos) dos sa-
lários de setembro/2015.

Foram negociados, ainda, mais 56 
cláusulas que compõem esse documen-
to e tratam de pontos como: salário do 
novo empregado, adiantamentos, paga-
mentos com cheque, mora e comprovan-
tes, adiantamento e complementações, 
adicionais, vale mercado, auxílios e 
convênios, cursos e reuniões, horário de 
trabalho, garantia de emprego à gestante, 
compensações e abonos, garantia de em-
pregos aos eleitos para a C.I.P.A e outros 
benefícios aos trabalhadores e trabalha-
doras dessa categoria.

Você pode ter acesso a todas as cláu-
sulas consultando a íntegra desta CCT 
em: http://www.quimicospr.com.br/con-
vencao-coletiva-de-trabalho-2016-2017/

Nota: lembramos que a data 
base para a categoria adubos é 
outubro. Acompanhe novidades 
em nosso site e redes sociais 
www.facebook.com/stiqfepar 
www.twitter.com/stiqfepar .

Neste momento de crise política, econômica e moral que nosso País atravessa, com a ameaça do desemprego rondando nossas portas, o STIQFEPAR obteve êxito 
em todas as negociações relativas aos reajustes salariais das categorias representadas com data base em setembro: químicos, farmacêuticos, de cosméticos e 
plásticos. Enquanto muitos órgãos representativos dos trabalhadores amargam propostas inferiores ao índice inflacionário, nosso Sindicato firmou em que ao 

menos esse índice fosse reposto, já que seria impossível atingir aumento real este ano.
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