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UM ANO DE LUTAS E RESISTÊNCIA!

Palavra do Presidente
Francisco R. S.Sobrinho 
Presidente do STIQFEPAR

O objetivo do Governo, segundo seus líderes, é 
equilibrar as contas públicas e resolver a crise 
fiscal, mas, para isso, quer alterar a Consti-

tuição Federal e fixar um limite para a expansão dos 
gastos da União que, ao final das contas, levam a uma 
redução nos gastos sociais, sendo extremamente preju-
dicial para os trabalhadores e trabalhadoras.

Além da proposta de controle mais rígido dos gastos 
públicos, o governo Temer quer aprovar uma reforma 
da Previdência para reduzir o crescimento dos gastos 
com aposentadoria. Outra reforma polêmica é a traba-
lhista. Para o governo, é preciso flexibilizar garantias 
dadas hoje aos empregados para dinamizar o mercado 
de trabalho, mas nós, dos movimentos sociais e sindica-
tos, não aceitaremos a retirada de direitos conquistados 
ao longo de décadas de lutas.

Devemos fazer uma defesa permanente da preserva-
ção dos direitos dos trabalhadores, conquistados desde 
a Constituição de 1988 e sabemos que mesmo aliados 
de Temer se opõem a essas negociações.

Consideramos abusivos os aumentos que o governo 
Temer já concedeu para diversas categorias de servido-
res federais; grupos que, por sinal, já ganhavam acima da 

média nacional. Foram beneficiados funcionários da Câ-
mara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, da 
Advocacia-Geral da União, da Polícia Federal, do Banco 
Central, da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento 
Agrário e de ex-territórios federais, além de outras 40 
carreiras como agentes penitenciários, militares, médicos 
e técnicos de hospitais públicos. E outros aumentos es-
tão sendo discutidos... Mas para o povo somente cortes e 
mais cortes. É o trabalhador que deve se sacrificar?

Outra marca do governo Temer deve ser as privati-
zações. O presidente já indicou, por exemplo, a possi-
bilidade de vender para o capital privado o controle dos 
Correios e de aeroportos como Santos Dumont (Rio de 
Janeiro) e Congonhas (SP). 

Duras foram as lutas em 2016 e mais duras ainda 
indicam ser as lutas do ano que se aproxima. Minha 
mensagem aos companheiros e companheiras é que não 
podemos e não iremos esmorecer, pois de nossa força e 
união há de brotar a resistência.

Desejo a todos que encontremos no seio de nossas 
famílias nestas festas o renascer de nossas esperanças e 
o renovar de nossas energias, para que façamos de 2017 
um ano de grandes vitórias.

Sabemos que o Governo deve enfrentar duras batalhas no Congresso Nacional e nas ruas neste ano 
que inicia. Entre as propostas confirmadas até dezembro de 2017 estão reformas que alteram direitos 
de trabalhadores, aposentados e que podem resultar em cortes em áreas como saúde e educação. 
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Retrospectiva2016

Atendimentos, lutas e conquistas
Além da entrega de quase mil conjuntos de materiais escolares e da presença do 
Sindicato em 98 Assembleias de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras dos ramos 
farmacêutico, químico, de perfumaria e de adubos, realizamos aproximadamente 
sete mil atendimentos em nossa sede, seja para o esclarecimento de dúvidas, 
negociações, homologações, seja para o atendimento jurídico. O STIQFEPAR moveu 
mais de 60 ações em defesa dos direitos trabalhistas de seus associados.

Grandiosa Festa do Trabalhador comemora também os 60 Anos
Mais de mil trabalhadores e trabalhadoras e suas famílias estiveram reunidos no 
domingo, dia 20 de março, para comemorar a Festa do Trabalhador e, este ano, 
também a Festa dos 60 Anos do STIQFEPAR.

Comemoração dos 60 anos do Sindicato
O Salão Nobre do Jockey Club de Curitiba foi palco para o auge das comemorações 
referentes aos 60 anos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas do Estado do Paraná (STIQFEPAR), 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 Indústrias do 
Estado do Paraná (FETIEP).

Filhos e filhas dos trabalhadores são premiados
Na terceira edição do Concurso de Redação e Desenho do STIQFEPAR, organizado 
pelo Instituto 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!

Portal de Empregos STIQFEPAR 
Criado em agosto, pode ser acessado por qualquer pessoa que busque 
oportunidades de trabalho nas indústrias químicas, farmacêuticas, de 
cosméticos, de plásticos e de adubos. Esta iniciativa do STIQFEPAR tem como 
objetivo viabilizar um canal para que trabalhadores/trabalhadoras possam ter 
acesso facilitado às vagas e as empresas possam divulgar essas oportunidades a 
um público selecionado e sem qualquer custo.

Sede passa por reformas 
A sede do STIQFEPAR, 

adquirida em 1988 e situada 
na Rua Nunes Machado, 

finalmente passa por uma 
reforma em 2016, sendo 

revitalizada e reestruturada 
para melhor atender os 

trabalhadores e trabalhadoras. 
Metade da obra já foi 

concluída.
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Quase a metade das negociações salariais fechadas em todo o País 
este ano - nos setores de indústria, comércio e serviços - teve re-
ajuste abaixo da inflação (INPC) segundo dados do Departamen-

to Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Dos 
setores pesquisados os trabalhadores da indústria continuaram os mais 
prejudicados: apenas 45% dos salários foram corrigidos acima do INPC.

Mesmo diante desses números desencorajadores, da crise e do aumen-
to do desemprego, o STIQFEPAR lutou de forma intensa pelas classes 
representadas e logrou a vitória do reajuste relativo à inflação para todos 
os trabalhadores e trabalhadoras.

No primeiro trimestre de 2015, a fatia de dissídios que ficou abaixo 
da inflação era bem menor em relação a este ano: em janeiro estava em 
1,1%; fevereiro, 9,1% e março 10%. O INPC acumulado em 12 meses até 
janeiro foi de 11,28%, em fevereiro atingiu 11,31% e em março desace-
lerou para 11,08%. Já em abril houve uma nova desaceleração do INPC, 
que acumulou alta de 9,91% em 12 meses. 

Dos 51% restantes das negociações quase 28% tiveram aumentos 
iguais à inflação e menos de 24% lograram reajustes acima da inflação, 
aponta o levantamento do Dieese. 

49% receberam reajuste 
abaixo da inflação em todo País

As festas de 
final de ano 
estão chegando:
venha curtir 
uns dias com 
sua família 
em Guaratuba!

Associado STIQFEPAR tem 
descontos e tarifas especiais 
na Pousada Nereidas, a sede 
recreativa do Sindicato no 
litoral paranaense. Acesse e confira: www.pousadanereidas.com.br

Portal de Empregos STIQFEPAR 
www.quimicospr.com.br/empregos
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