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Palavra do 
Presidente 

Enquanto o governo 
esta gastando 44 
bilhões para sediar 
a Copa do Mundo 
de 2014 as pessoas 
estão assaltando 
e pagando fi ança 
com o próprio dinheiro roubado. A 
educação sem qualidade, professores mal 
remunerados, sistema de saúde em caos, 
hospitais fechados, cidadãos que pagam 
seus impostos em dia morrendo nos 
corredores  e daí por diante.
É preciso que nossos governantes façam 
uma política séria e honesta.  É preciso 
diferenciar o certo e o errado, tanta 
barbaridade acontecendo nesse pais e o 
dinheiro dos cidadãos de bem que pagam 
seus impostos em dia indo para o ralo isto 
é um absurdo!
Nós do Sindicato estamos procurando 
fazer a nossa parte, em parceria com os 
trabalhadores que representamos, lutando 
por um país mais justo e sem tantas 
desigualdades sociais. 
Este boletim informativo é apenas um 
resumo de todas as nossas atividades. 
Quero convidar você que ainda não é 
associado a se associar ao nosso Sindicato 
e com isso ter acesso aos vários benefícios. 
Sindicato forte, é sindicato que conta com o 
apoio da classe trabalhadora. 
Uma boa leitura. 
Grande abraço. 

Célio Pimenta, é presidente do 
Sindicato

Estamos 
trabalhando!

Sindicato sempre 
TRABALHANDO por você!
Trabalho sério e transparente do Sindicato do Álcool favorece 
conquistas para o trabalhador 

Sede própria do Sindicato, na avenida 15 
número 290, centro de Guaíra

Sindicato é notícia! 
Distribuição de 
uniformes

Festa do 
Trabalhador 

Visita do 
Deputado 

Na luta pelas 40 
horas semanais

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Atividades Conexas e Similares de Guaíra e Região 

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Atividades Conexas e 
Similiares de Guaíra e região é um 
exemplo de representatividade trabalhista. 
Tendo a sua frente o presidente Célio 
Pimenta, o Sindicato do Álcool oferece 
vários benefícios aos seus associados, 
bem como está presente nas principais 
reivindicações da classe trabalhadora.  
Este boletim informativo é apenas um 
resumo de nosso trabalho 

Sindicato prestigia 
Ministro do Trabalho

Negociações 
trabalhistas

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE SER ASSOCIADO! Expediente
Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Quimicas e Atividades Conexas e 

Similares de Guaíra e Região
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Trabalhadores, 
fiquem atentos
As cartilhas do Acordo Coletivo e os 
direitos dos companheiros de cada 
empresa, portanto e imprescindível que 
vocês leiam com atenção e fique por 
dentro dos seus direitos conquistados 
pelo sindicato, e se a empresa não 
tiver cumprindo ligue para o sindicato e 
denuncie.

Sindicato do Álcool na luta pelas 40 horas Semanais 

Assédio é crime
Companheiros e Companheiras assedio 
moral ou sexual é crime! Se você esta sendo 
assediado ou lesado em algum direito, denuncie 
ao sindicato. 
Ligue (17) 3331-4609

Site: www.stiguaira.com.br 
E-mail: 

sindicato_alcool@hotmail.com

Conheça os benefícios de ser um associado do Sindicato

A diretoria do Sindicato do Álcool 
de Guaíra esteve em Brasília (DF), 
participando de uma manifestação pela 
aprovação das 40 horas semanais para 
os trabalhadores brasileiros. 
 O Sindicato continuará com sua 
luta pois entende que esta será uma das 
principais conquistas dos trabalhadores 

Benefícios aos 
Associados 

Área de Lazer na Volta Grande. 

Colônia de Férias em Praia Grande

Convênio Odontológico com a Via 
Oral Max  

1- Durante 12 meses(01ano), contados a partir da data da baixa na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social-CTPS,  se o trabalhador desempregado estiver incapacitado, tem direito a 
receber o auxilio doença ou aposentadoria por invalidez,   junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social-INSS,    é necessário apresentação de um Atestado ou Relatório Médico declarando a 
incapacidade, porém, não poderá receber este beneficio junto  com o  Seguro Desemprego, 
deverá optar por um ou outro;  
2-Tem 24 meses (02 anos) para pleitear direitos trabalhistas na Justiça(Ação), contados a 
partir da baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, após este período estará 
prescrito; 
3-Reza na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT,  que o valor do salário do trabalhador é o 
mínimo, assim, o valor superior a este mínimo, é uma conquista do seu Sindicato.
4-O trabalhador aposentado por idade ou por tempo de contribuição poderá continuar 
trabalhando, no entanto, o trabalhador afastado recebendo auxílio-doença/acidente ou 
aposentado por invalidez, não poderá exercer qualquer outra atividade remunerada ou seja, 
não poderá trabalhar;
5-O trabalhador deverá procurar o seu Sindicato, para tirar suas dúvidas, quanto mais 
informado, mais saberá dos seus direitos e obrigações;   
6-No site da Previdência Social www.mpas.gov.br, o trabalhador poderá calcular sua 
aposentadoria;

Departamento Jurídico: Trabalhador, 
você precisa saber!
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SETOR DO ÁLCOOL 
Veja nossas conquistas e como ficou o 
acordo coletivo 2011/2012 nas usinas de 
nossa região 
USINA COLORADO: 8% de reajuste + 
PMR
USINA GUAÍRA:8% de reajuste + PLR  
de até R$ 1.000,00
USINA GUARANI UNIDADE MANDU: 
8% reajuste +PLR de até 1,2 salário  + 
ticket alimentação
USINA ALTA MOGIANA:8% de 
reajuste + PLR de até 1 salário nominal.

FIQUE INFORMADO 
Conheça as nossas negociações trabalhistas

Nossa Diretoria

Sede - Avenida 15 número 290, Centro, Guaíra-SP,  Tel.  (17) 3331-4609 

Célio Pimenta - Presidente      
Auro Inácio - Vice -Presidente 
Magno Rocha Costa -Secretário      
Francisco E. Costa - Tesoureiro 
João A. Teixeira  - Suplente 
Célio Ferreira - Suplente 

Sindicato do Trabalhadores do Álcool e Químicos de Guaira, realizou em 
São Paulo reunião de Negociação da PLR (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 
RESULTADOS ) para os trabalhadores da Vale Fertilizantes Unidade Guará , que 
pode chegar a 5 salários no período de 1 ano. Nossa pauta de reivindicação 
para data base é 1°Novembro.
As principais reivindicações da pré-pauta são:
6% de aumento real + reposição da inflação (6,6%, pelo INPC/IBGE)
Piso salarial de R$ 1.100,00
Piso para técnicos químicos de R$ 1.800,00
PLR de R$ 1.200,00
Edson Dias Bicalho, secretário geral da FEQUIMFAR, destaca que o Seminário 
de Negociação Coletiva do setor químico teve como objetivo a discussão e 
avaliação de números, dados e propostas referentes ao cenário nacional e 
regional do setor químico. “Elaboramos a pré-pauta de reivindicações que a 
partir de agora será submetida à aprovação dos trabalhadores, em assembléias 
nas bases”, explica.
Sergio Luiz Leite, o Serginho, presidente da FEQUIMFAR, lembrou que direitos 
tais como férias, FGTS, adicionais, PLR, além daqueles que, hoje, proporcionam 
melhores condições no ambiente de trabalho e que também privilegiam toda a 
sociedade, se deve à luta do movimento sindical. “Todas as nossas conquistas 
foram resultado direto de um grande trabalho de conscientização e mobilização 
da classe trabalhadora. Se hoje temos uma considerável Convenção Coletiva, 
isso se deve à soma de esforços conjuntos, de nossa Federação e seus 
sindicatos, junto a toda categoria”, declara Serginho.

SETOR DOS QUÍMICOS 

O diretor Francisco Edvaldo da Costa durante a entrega da nova certidão sindical

SETOR FARMACEUTICOS 
Veja como ficou as negociações do Setor Farmacêutico com data base 1° de 
Abril:
PISO SALARIAL de R$ 1.000,00 para as empresas com mais de 100 
empregados
PISO SALARIAL de R$   900,00  para as empresas com até 100 empregados.
PLR empresas com mais de 100 empregados R$ 1.300,00
PLR empresas com até 100 empregados R$ 950,00

Alzemar P. Almeida - Conselho Fiscal      
Raimundo Ferreira dos Santos - Conselho Fiscal 
Antonio Santana Garcia - Conselho Fiscal     
Pedro Ferreira de Moura - Suplente Conselho Fiscal 
Rosa Amélia Simões Gonçalves - Suplente Conselho 
Fiscal
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Sindicato entrega jogo 
de uniforme de futebol 
aos trabalhadores 
associados do setor 
do álcool.  Este é um 
investimento para o 
associado. O Sindicato 
incentiva a prática de 
esportes entre seus 
associados. 

Visita do Deputado 
Federal Paulinho 

Sindicato do Álcool recebeu a visita 
do deputado Federal Paulinho da 
Força , na oportunidade o sindicato 
protocolou documento em busca 
de cursos e benefícios para os 
associados

Sindicato recebe 
Ministro do Trabalho 

Sindicato do Álcool recebeu na 
Câmara Municipal de Guaira a visita 
do Ministro do Trabalho Carlos Lupi na 
oportunidade o presidente do sindicato 
discursou e pediu ao ministro suporte 
financeiro para cursos de qualificação 
profissional para o nosso município.

Festa do Trabalhador foi um grande SUCESSO!

Sindicato entrega uniformes 

O Sindicato do Álcool realizou no dia 1º de maio, no Centro Social Urbano (CSU), 
mais uma edição da Festa do Trabalhador, que contou com o apoio da prefeitura 
e empresas patrocinadoras. Shows musicais, sorteios de vários prêmios ( entre 
eles duas motos zero km), brincadeiras para as crianças, farta distribuição de 
pipoca, picolés, algodão doce. Uma festa para a família do trabalhador. 

Sindicato 
oferece Cursos

DESENVOLVIMENTO 
DE LIDERES 

O trabalho desenvolvido pela RM, 
ajuda o líder a entender a importância 
do seu papel na equipe ou na 
própria organização. O programa de 
Desenvolvimento dos Líderes, é voltado 
para o aumento dos resultados dos 
projetos da empresa, alcançados 
através da Gestão de Pessoas. A chave 
para obtenção da confiança profissional, 
é ter líderes diferenciados, afinados 
com todas as técnicas e competências 
necessárias, exigidas pela empresa.

ADMINISTRAÇÃO DE 
CONFLITOS 

Abordar e estruturar compromissos 
viáveis entre as pessoas envolvidas 
em diversos tipos de negociação, que 
estejam envolvidas em disputas de 
diversas ordens (poder, representação, 
hegemonia, objetivos, metas, etc.), de 
forma a propiciar uma conscientização 
sobre perdas e ganhos, mobilizando as 
pessoas para negociação de soluções, 
desenvolvimento de cooperações 
afetivas, construção e comprometimento 
com nova ordem definida e aceita. .

IMPORTÂNCIA 
DO EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO PARA 
QUALIDADE DE VIDA 

PESSOAL 
O equilíbrio financeiro como fator 
fundamental para a manutenção da 
motivação e busca pela qualidade de 
vida das pessoas. 
As inscrições serão realizadas a partir 
do dia 19/09 até 10/10 .
na sede do sindicato na avenida 15 
numero 290- Centro Tel: 3331-4609  
Inicio do Curso: 17/10.
O sindicato estará custeando 50% do 
valor do curso aos associados. Não 
Perca esta oportunidade. Vagas limitas!

Nossa Diretoria
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