
Palavra do presidente

A
rq

u
iv

o

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas, Farmacêuticas e da Fabricação do Álcool, Etanol, 
Bioetanol e Biocombustível de Bauru e Região.

Ano 7 • Edição 27 • JULHO DE 2021

Filiado à:

Não me lembro, nos meus mais 
de 30 anos de atuação sindical, de 
um momento tão difícil para o 
trabalhador e a trabalhadora. Nós, 
que há anos estávamos acostuma-
dos a conviver com crise na econo-
mia, na administração do País e na 
política, agora estamos lidando 
também com a crise causada pela 
pandemia. Mas somos otimistas, 
até porque pessimismo não 
constrói nada. Então, temos a 
certeza que esse momento difícil 
vai passar. E vai passar mais 
rápido e causar menos prejuízo 
para o trabalhador e a trabalhado-
ra que seguem unidos a seu 
sindicato; para quem é associado a 
um sindicato que lute pelos direitos 
trabalhistas, a um sindicato que 
busque soluções que evitem demis-
são e perda de renda.
É isso que o nosso Sindicato tem 
feito desde a fundação, em 1989, 
com o então presidente Cláudio 
Massari. De lá pra cá, mesmo com 
o Brasil enfrentando crises de 
todas as espécies, muita coisa 
mudou para melhor na vida dos 
trabalhadores da nossa categoria. 
É isso que precisa continuar fazen-
do! Sindicato forte se faz com 
trabalhador unido! Por isso, associa-

do e associada: pedimos sua partici-
pação na eleição para a nova 
diretoria do nosso Sindica-to, no 
dia 03 de agosto.
Peço o seu voto na nossa chapa, a 
Chapa 01 -  Juntos Somos Mais 
Fortes, para darmos continuidade a 
este trabalho. Urnas estarão 
percorrendo as empresas para 
você depositar seu voto. Mesmo 
com a Reforma Trabalhista, que 
entrou em vigor em novembro de 
2017, e que só prejudica os trabalha-
dores e trabalhadoras, não tivemos 
nenhum direito retirado. E isso é 
mérito do Sindicato. Do trabalho 
que fazemos!  Todas as negocia-
ções salariais, mesmo agora na 
pandemia, fechamos com a 
reposição da inflação medida 
pelo INPC. Ou seja, sem perdas, o 
que não tem sido uma tarefa fácil 
desde o início da pandemia.
Aliás, a pandemia exigiu ainda mais 
de nós, do Sindicato. Foram negoci-
ações e mais negociações com várias 
empresas para evitar demissões. No 
momento mais crítico, no primei-
ro semestre do ano passado, 
fizemos acordos de redução de 
jornada e salário para que não ter 
demissão. Foi a saída para manter 
emprego e renda. Saída acertada 

porque, na comparação geral, fomos 
uma das categorias menos afetada 
com demissões. O desemprego na 
população geral está altíssimo e na 
nossa categoria não variou muito.
Mantemos a esperança em dias 
melhores. A vacinação contra a 
Covid-10, apesar de lenta, tá 
avançando. Esperamos, com isso, 
aos poucos, a redução de desempre-
go e pobreza e que o Brasil volte 
para os trilhos. Trabalhador, 
trabalhadora: esteja certo que 
nós, aqui no Sindicato, vamos 
dar continuidade a esta luta por 
emprego, renda e direitos traba-
lhistas. E temos experiência nisso, 
você sabe! Vote Chapa 01 -  Juntos 
Somos Mais Fortes.

Edson Dias Bicalho, presidente

Esperança é por dias melhores!

Eleição será no dia 03 de agosto
seu voto em uma das seis urnas que, 
no dia 03 de agosto, vão percorrer 
as empresas que tenham associa-
dos em toda base territorial do 
Sindicato. 
Fiquem atentos porque somente os 
trabalhadores  associados ao 
Sindicato têm direito a voto. Se 
tiver dúvidas sobre a eleição, entre 
em contato com a gente pelo 
WhatsApp       (14) 99888-5969.

Trabalhador, trabalhadora!  A sua 
participação nesta eleição é muito 
importante! Afinal, unidos ao Sin-
dicato somos mais fortes. Juntos, 
vamos atravessar a crise econômica 
causada pela pandemia e lutar para 
manter postos de trabalho e os 
direitos já conquistados! Por isso, é 
muito importante seu voto! 
A eleição é dia 03 de agosto próximo 
para a gestão 2021/2026. Deposite 

Associado, 
PARTICIPE!
Sua participação 
é importante
para todos nós 
Lutamos pelos seus 
direitos, pelos direitos 
da sua família e da 
sua comunidade

 Vote na Chapa 01  gestão 2021/2026   VOTE JUNTOS SOMOS MAIS FORTES



Ligue e participe: (14) 3878-2000. Conheça nosso site: www.sindquimbru.org.br
*O expediente do Sindicato é de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h
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Confira como votar

Conheça os integrantes da 
CHAPA 01 - JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

Antônio Faria  
Aposentado

Dércio José da Silva 
Aposentado

CHAPA 01

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
X

Marque um X na Chapa 01*

*Ao votar na CHAPA 01 JUNTOS SOMOS MAIS FORTES, você estará escolhendo todos os diretores para a próxima gestão. 

Para votar em BRANCO, não faça nenhuma marcação na cédula.

Para ANULAR seu voto, risque toda a cédula. 

Administração

Suplentes

Conselho Fiscal

Edson Dias Bicalho
presidente

Lwart

Vanderlei Ap. Oliveira 
Vice-Presidente

Plasútil

André Luiz Traci
Tesoureiro-geral

Aposentado

José Baessa 
1.º tesoureiro
Aposentado

Mário H. P. Lourenço
Secretário-geral

Aposentado/White Martins

Maria Ap. S. Romero 
1.ª secretária 

Raízen

Emílio Antônio da Silva
Aposentado

Maria Lúcia Corrêa Pinto 
Aposentado

Nelson Antônio Moreno 
Plasútil

Jussara Ap. Baessa Vito
Trident

Franciele Ap. dos Santos  
Raízen

Luiz Fernando Monegatto
Raízen


