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V I T Ó R I A ! ! !
Com pressão e até paralisação, na campanha salarial deste ano conquistamos importantes acordos

que beneficiam os trabalhadores das indústrias dos setores do papel, papelão e artefatos de papel

O Sintipel acompanhou de perto as
eleições, neste segundo semestre, para
eleger os novos membros das CIPA´s
(Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes) das empresas Klabin, Oji Papéis
e Reipel. As CIPA´s têm  a importante
função de ajudar a conciliar as ativida-
des desenvolvidas em uma empresa
com o bem-estar dos funcionários, atu-
ando na prevenção de acidentes e do-
enças associadas ao trabalho, enfim,
ajudando no dia a dia para garantir am-
bientes seguros de trabalho. Página 2Página 2Página 2Página 2Página 2

Depois de mais de um ano e meio fechada, em fun-
ção da pandemia do coronavírus,  a  Sede Campestre do
Sintipel foi reaberta e é um belo espaço para lazer e
entretenimento do trabalhador papeleiro associado ao
sindicato e seus dependentes, mas sua utilização segue
os protocolos de segurança em função da Covid-19. O
local conta campos de futebol, campo de bocha, quios-
ques com churrasqueiras, que foram reformados, além
mesa de jogos, salão para festas e muito verde, além de
uma ampla área para estacionamento. Página 4Página 4Página 4Página 4Página 4

Eleitas novas
CIPA´s da Klabin,
Oji Papéis e Reipel
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Reaberta a nossa
Sede Campestre, espaço
maravilhoso para o seu
lazer e da sua família

A sede campestre do Sintipel está localizada no
bairro Conceição e conta com diversos atrativos

Na campanha salarial
deste ano, depois de quatro
rodadas de negociações com
os empresários dos setores
de papel e celulose, e de pa-
pelão ondulado, e até parali-
sação na unidade da Kablin
em Piracicaba, o Sintipel ga-
rantiu novos acordos que es-
tabelecem ganhos importan-
tes para os trabalhadores. O
presidente do Sintipel, Emer-
son Cavalheiro, que partici-
pou ativamente das negoci-
ações, destaca que só com
muita pressão foi possível
forçar o empresariado a de-
sistir de parcelar o reajuste
salarial e garantir a correção
dos salários em 10,78%, de
uma única vez tanto nos se-
tores do papel e celulose
como de papelão ondulado,
além de abono salarial, en-
tre outros benefícios. No se-
tor de artefatos de papel foi
conquistado 11% de reajus-
te salarial, o que garantiu
aumento real. Página 3Página 3Página 3Página 3Página 3

Diante das dificuldades nas negociações, em que o Sintipel participou ativamente, foram realizadas manifestações, inclusive
com paralisações, como na Klabin, forçando o empresariado a desistir de dividir o reajuste salarial em três vezes e garantir

ganhos aos trabalhadores, conforme os acordos das convenções já assinado pelo presidente Emerson Cavalheiro
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VAMOS FORTALECER O NOSSO SINDICATO

Emerson Cavalheiro
é presidente do Sintipel

Levantamento realizado pela nossa
administração mostra que quase 60%
dos nossos trabalhadores são associa-
dos ao Sintipel, número considerado ex-
pressivo, se comparado à média nacio-
nal. No entanto, todos nós sabemos que
um sindicato forte depende da efetiva
participação de cada trabalhador que
forma a categoria, se associando à sua
entidade de classe, no nosso caso o Sin-
tipel, que tem uma história de quase 65
anos de lutas e conquistas em defesa de
bons empregos com saúde e segurança.

O trabalho no Sintipel é diário e inin-
terrupto, uma vez que estamos atentos
ao dia a dia de cada trabalhador da nos-
sa categoria, numa ação incansável para

garantir que seus direitos sejam respei-
tados e ampliados. As demandas são
constantes e, felizmente, temos conse-
guido garantir dar boa respostas para
cada uma, desde o cumprimento de nor-
mas de segurança, para assegurar am-
bientes seguros de trabalho, até a valori-
zação dos nossos companheiros traba-
lhadores, sejam nas campanhas salari-
ais, como a que acabamos de concluir,
ou no processo direto de negociação com
as empresas, conquistando e mantendo
planos de saúde, fornecimento de ces-
tas básicas, até a participação nos lucros
das empresas e melhoria salarial.

No entanto, isso só é possível por-
que temos um sindicato estruturado e

preparado para fazer os enfrentamentos
e representar, e bem, cada trabalhador.
Como se vê, a luta é diária e para que
possamos manter e até ampliar esse tra-
balho, precisamos contar com a efetiva
participação de cada trabalhador, fican-
do sócio do Sintipel e ajudando a fortale-
cer ainda mais o nosso sindicato.

Além disso, não é justo com os seus
colegas de trabalho se beneficiar das
conquistas do Sintipel e não contribuir
como associado. Portanto, conclamo a
todos para que fiquem sócio do nosso
Sindicato, ajude a fortalecer as nossas
ações perante a sua empresa e ainda
tenha inúmeros benefícios oferecidos
pelo Sintipel a você e seus dependentes.

A eleição da nova Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes de Tra-
balho (CIPA) da Oji Papéis, realizada
nos dias 23 e 26 de agosto, teve sua
apuração no último dia 27 de agosto,
sendo acompanhada pelo vice-presi-
dente do Sintipel, Francisco Pinto Fi-
lho, o Chico, e pelo diretor Osvaldo Je-
sus Bolani. O processo contou com a
participação de 420 trabalhadores da
Oji, correspondente a 71% dos empre-
gados da empresa, que elegeram 11
representantes da CIPA, sendo seis ti-
tulares e cinco suplentes, com man-
dato para o biênio 2021/2022.

Na eleição da CIPA da OJI foram elei-
tos titulares Thiago Perim, com 36 vo-
tos; Cássio José da Silva, com 34 vo-
tos; Edelberto Felix de Palma, com 26
votos; Weverton Roberto Marangoni,
com 24 votos; José Evangelista Júnior,

Em processo amplamente demo-
crático, foi eleita, em 23 de agosto,
a nova CIPA (Comissão Interna de
Prevenção a Acidentes) da Reipel,
sendo registrada a participação de
56 funcionários. Foram computados
55 votos úteis e um em branco. Todo
processo da eleição foi acompanha-
do pelo diretor do Sintipel, Carlos Ro-
berto dos Santos, e a apuração tam-
bém foi acompanhada pelo presiden-
te do Sintipel, Emerson Cavalheiro.

Na eleição, foram registrados 19 vo-
tos para Vanusa Oliveira, enquanto que
Gelson Alves de Amorim recebeu 16
votos, sendo eleitos membros efetivos.
Já Elza Queiroz da Silva recebeu 14 vo-

Nos últimos dias 28, 29, 30 de se-
tembro e primeiro de outubro, aconte-
ceu a eleição para escolha da nova
CIPA da Klabin. O processo, realizado
na própria empresa, foi acompanhado
pelos diretores do Sintipel, Aguinaldo
da Silva Pereira, o Guina, e por Fagner
de Oliveira, o Zequinha, que inclusive
acompanharam a apuração, realizada
no dia primeiro de outubro.

Ao todo, a eleição registrou o voto
de 486 trabalhadores da Klabin, que
participaram ativamente do processo.
Os mais votados foram Amauri Alves
Ferreira (56 votos); Vagner Monteiro (51
votos); Anderson Francisco da Silva (46
votos), que acabaram sendo eleitos ti-
tulares da CIPA. Já Walvick Gonçalves

A CIPA tem a finalidade de conciliar
as atividades desenvolvidas em uma
empresa com o bem-estar dos funcio-
nários, atuando na prevenção de aciden-
tes e doenças associadas ao trabalho,
enfim, ajudando no dia a dia para ga-

Eleita nova CIPA da OJi Papéis

Reipel elegeu sua nova CIPA

Eleita nova CIPA da Klabin

CIPA tem missão de ajudar a garantir
ambientes saudáveis de trabalho

A eleição na Oji Papéis também
foi acompanhada pelo Sintipel

com 23 votos e Marisa Sampaio Cer-
queira Morato, com 21 votos. Já os su-
plentes são Gustavo Fischer, que rece-
beu 19 votos; Guilherme de Lima Silva,
com 19 votos; Rone Pereira de Souza,
Marcelo Rocha Jorge e Celso Bueno Oli-
veira, todos com 17 votos cada.

Eleição na Reipel teve ampla
participação dos trabalhadores

tos e foi eleita suplente, assim como San-
dra Vidal Inácio, que recebeu seis votos.
O mandato é para a gestão 2021/2022.

rantir ambientes seguros de trabalho.
Portanto, os companheiros trabalhado-
res eleitos para integrarem a CIPA de
suas empresas têm uma importante ta-
refa de atuar para garantir que esta mis-
são seja cumprida para o bem de todos.

A eleição na Klabin registrou a
participação de 486 trabalhadores

de Araújo obteve 41 votos; Rosiane Evan-
gelista Farias recebeu 36 votos, e Jac-
son Jesus da Silva, 27 votos, ficando to-
dos na suplência. Foram registrados ain-
da cinco votos nulos e 10 em branco.

Conquista do Sintipel, assistência
médica na Oji foi aprovada por 97%

Em votação secreta, 97% dos 313 tra-
balhadores da Oji Papéis que participa-
ram do processo aprovaram a renovação
do acordo de Assistência Médica negoci-
ado pelo Sintipel com a empresa, válido
para todos os trabalhadores e seus de-
pendentes. O plano de assistência médi-
ca é fruto de uma conquista do Sintipel
que vem sendo mantida, já há anos.

A assembleia de votação, que  ratifi-
cou a proposta, foi realizada no dia 24 de
setembro, nas dependências da própria
Oji Papéis, das 5h30 às 14 horas, com a
apuração ocorrendo em seguida, na pró-
pria empresa, teve participação massiva
dos companheiros e companheiras traba-
lhadores, mostrando a importância da re-
novação deste importante acordo de as-
sistência médica conquistado pelo Sinti-
pel e que faz parte da nossa convenção
coletiva de trabalho. Com a aprovação do
acordo negociado, nas mesmas condições
do atual, a sua vigência é de 01 de Agosto
de 2021 até 31 de Julho de 2023.

Na votação, coordenada pela direto-
ria do Sintipel, presidida pelo companhei-

ro Emerson
Cavalheiro,
todos os tra-
balhadores
da empre-
sa tiveram
a oportuni-
dade de
participar
deste im-
p o r t a n t e
processo e
manifestar
sua posi-
ção sobre
a proposta.
Na apuração, foram registrados, dos 313
votantes, 304 votaram pela renovação
do acordo, enquanto que oito se posicio-
naram contrários e também foi registra-
do um voto em branco. Os números reve-
lam categoricamente a importância do
acordo de assistência médica negocia-
da pelo Sintipel, que é estendido a todos
os trabalhadores da empresa, ativos e
aposentados, e seus dependentes.

Pelo menos 313
trabalhadores participaram

da votação
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CAMPANHA SALARIAL

Sintipel garante ganhos importantes
para trabalhadores dos  setores do
papel, papelão e artefatos de papel

Na campanha salarial deste ano, o
Sintipel garantiu novos acordos que esta-
belecem ganhos importantes para os tra-
balhadores dos setores de papel e celulo-
se, papelão ondulado e artefatos de pa-
pel. No entanto, os acordos só foram con-
quistados, principalmente nos setores do
papelão ondulado e papel e celulose, de-
pois de três rodadas de negociações e  muita
pressão por parte dos sindicatos filiados à
nossa Federação, que realizaram diversas
manifestações e até paralisações nas prin-
cipais empresas do setor, como na Kla-
bin, na manhã do dia 25 de outubro.

CONFIRA OS ACORDOS FECHADOSCONFIRA OS ACORDOS FECHADOSCONFIRA OS ACORDOS FECHADOSCONFIRA OS ACORDOS FECHADOSCONFIRA OS ACORDOS FECHADOS
EM CADA SETOR:EM CADA SETOR:EM CADA SETOR:EM CADA SETOR:EM CADA SETOR:

PAPELÃO ONDULADOPAPELÃO ONDULADOPAPELÃO ONDULADOPAPELÃO ONDULADOPAPELÃO ONDULADO     - O acordo
no setor de papelão ondulado só foi sela-
do nas negociações online, na tarde de,
28 de outubro, com o setor patronal, em
que o Sintipel foi representado pelo presi-
dente Emerson Cavalheiro, e pelo vice-pre-
sidente Francisco Pinto Filho, o Chico, e
pelos diretores Aguinaldo da Silva Pereira
e Claudenir Rodrigues, finalmente, com o
empresariado desistindo de parcelar o re-
ajuste salarial e garantindo a correção dos
salários em 10,78%, de uma única vez.

 Piso salarial R$ 1.975,60 (reajus-
te de 11%)

 Reajuste salarial de 10,78%  para
todos os trabalhadores a partir de primei-
ro de outubro, mês da nossa data-base.

 No acordo também foi assegura-
do o pagamento de abono salarial de
R$ 2.302,00 nas empresas com mais
de 300 funcionários, como é o caso da
Klabin, sendo que na Klabin o paga-

mento já foi efetuado de uma única vez
em 30 de novembro.

 O acordo garante ainda cesta de
alimentos de R$ 300,00, que na Klabin
será de R$ 330,00; auxílio creche de
R$ 692,00 e auxílio por filho excepcio-
nal de R$ 1.377,00.

PAPEL E CELULOSEPAPEL E CELULOSEPAPEL E CELULOSEPAPEL E CELULOSEPAPEL E CELULOSE -- Depois da
pressão feita pelo movimento sindical,
inclusive com diversas paralisações, em
que o Sintipel atuou firmemente, o em-
presariado do setor recuou e nas negoci-
ações online com o setor patronal, em que
o Sintipel foi representado pelo presiden-
te Emerson Cavalheiro;  pelo vice-presi-
dente Francisco Pinto Filho, o Chico, e
pelos diretores Aguinaldo da Silva Pe-
reira e Claudenir Rodrigues, finalmen-
te, foi celebrado acordo em que o em-
presariado desistiu de parcelar o reajus-
te salarial e garantiu a correção dos sa-
lários em 10,78%, de uma única vez.

O acordo garante, ainda, correções de
11,06% no abono salarial, que será de
R$ 2.310,00, em parcela única, e no piso
salarial, que passa a R$ 2.083,40. Já a
cesta de alimentos teve correção de
15,18%, e passou a R$ 334,00, enquan-
to que o auxílio creche foi corrigido  em
11,28% e será de R$ 695,00. Já o auxílio
por filho excepcional teve reajuste de
11,40% e  agora é de R$ 1.760,00, en-
quanto que o auxílio funeral foi corrigido
em 11,07% passando a R$ 4.125,00.

ARTEFARTEFARTEFARTEFARTEFAAAAATTTTTOS DE POS DE POS DE POS DE POS DE PAPELAPELAPELAPELAPEL     -- Na cam-
panha salarial deste ano, o Sintipel, jun-
tamente com a nossa Federação e os
demais sindicatos filiados, acabou fe-
chando acordo com o setor de artefa-

tos de papel, assegurando a todos os
trabalhadores reajuste salarial de 11%,
a partir de primeiro de outubro, mês da
nossa data-base.

Com esse reajuste salarial, que in-
clusive garantiu aumento real nos salá-
rios, já que a inflação dos últimos 12
meses foi de 10,78%, o piso salarial
passou a ser de R$ 1.665,40 nas em-
presas com até 100 empregados.

O acordo da campanha salarial des-
te ano, já assinado pelo presidente do
Sintipel, Emerson Cavalheiro, que parti-

cipou ativamente do processo de nego-
ciação com o setor patronal,  garantiu
ainda cesta básica de R$ 300,00 para
os trabalhadores, sendo que nas empre-
sas que já pagam cestas com valores
maiores, será acrescido R$ 60,00, como
é o caso da Reipel, passando a R$
360,00, aumento de 29%. Já na Reiart a
diferença será acrescida em alimentos.

No acordo também foi assegurado
vale-alimentação de R$ 35,00 nas em-
presas que não fornecem refeição, re-
presentando reajuste superior a 25%.

Emerson Cavalheiro, Aguinaldo Pereira e Chico participaram de diversas rodadas,
que garantiu um bom acordo nas negociações salariais deste ano

Paralisação na Klabin
e firmeza do Sintipel
foram fundamentais para
avançar nas negociações

O presidente do Sintipel, Emerson
Cavalheiro, destaca que os avanços nas
negociações que resultaram nos acordos
da campanha salarial, diante do cenário
de crise em que o nosso país, infelizmen-
te, enfrenta novamente, "só foi possível
graças à firmeza do nosso sindicato  na
mesa da negociação e do apoio recebido
de cada trabalhador que participou ativa-
mente dessa campanha salarial, a quem
fazemos questão de agradecer", diz.

A paralisação realizada na unidade
da Klabin em Piracicaba, na manhã do
dia 25 de outubro, que teve adesão
massiva de todos os trabalhadores e
apoio de diversos sindicatos do Estado
de São Paulo, foi fundamental para pres-
sionar o empresariado a se mexer e a
fechar um acordo com reajuste salarial
de uma única vez. É que até então, o
empresariado, nas rodadas de negocia-
ções que já havia sido realizadas, vinham

propondo reajustes salariais que sequer
repunham a inflação dos últimos 12
meses, e ainda de forma parcelada.

A paralisação, coordenada pelo
nosso Sindicato teve massiva participa-
ção da categoria e atrasou em mais de
uma hora e meia a entrada na empre-
sa. "Diante desta total falta de sensibi-
lidade, o único caminho que os traba-
lhadores tiveram foi fortalecer ainda
mais a mobilização e  pressionar para
que fosse apresentada uma proposta
digna, que valorizasse a dedicação e
empenho de cada um de nós, que mes-
mo em plena pandemia do coronavírus,
que inclusive matou companheiros de
trabalho, manteve a produtividade em
alta, garantindo excelente desempenho
dos setores de papel, papelão e artefa-
tos de papel", ressalta Emerson Cava-
lheiro, agradecendo o apoio de cada um
nessa importante campanha salarial.

A paralisação de advertência na Klabin teve adesão dos trabalhadores
e foi fundamental para arrancar o acordo salarial

Emerson Cavalheiro, presidente do Sintipel, comanda assembleia em frente à Klabin
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Reaberta, Sede Campestre é um belo
espaço para lazer e entretenimento

Depois de mais de um ano e meio
fechada, em função da pandemia do
coronavírus,  a  Sede Campestre do
Sintipel foi reaberta e é um belo espa-
ço para lazer e entretenimento do tra-
balhador papeleiro associado ao sin-
dicato e seus dependentes. Localiza-
da no bairro Conceição, na antiga es-
trada velha do bairro Tujpi, a Sede
Campestre conta com  campos de fu-
tebol, campo de bocha, churrasquei-
ras, mesa de jogos, salão para festas
e muito verde, além de uma ampla
área para estacionamento. A reserva
e locação do salão de festas devem
ser feitas na sede do Sintipel, na rua
Santo Antonio, 480, ou pelos telefo-
nes 3422-6144 e 3422-4589.

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORTIMPORTANTE ANTE ANTE ANTE ANTE - Apesar de rea-
berta a nossa Sede Campestre, a
pandemia do coronavírus ainda per-
siste e, portanto, o momento ainda
requer muitos cuidados, uma vez que
nem toda população foi vacinada
ainda. Portanto, o distanciamento e
uso de máscaras são obrigatórios.

A sede campestre continua muito bem cuidada e preparada
para receber os associados e os seus dependentes

Na sede campestre há diversos atrativos, como o playground
que é a garantia de muita brincadeira para a criançada

REVITALIZADO OS QUATRO QUIOSQUES

Como forma de oferecer uma boa opção
de lazer e confraternização aos nossos asso-
ciados, foram revitalizados os quatro quios-
ques da nossa Sede Campestre. Esse belo
espaço, em meio a uma boa sombra, pode ser
utilizado de terça-feira a domingo pelos nos-
sos associados, agendando antecipadamente
na sede do Sintipel, na rua Santo Antonio, 480,
ou pelos telefones 3422-6144 e 3422-4589.

Toda revitalização dos quiosques foi realiza-
da e  coordenada pelo diretor de Esportes e Even-
tos, Claudenir Rodrigues, que inclusive foi quem
realizou pessoalmente, nas suas horas de fol-
ga, as melhorias, contando com a colaboração
do também diretor Valmir Ferreira. Aliás, os qui-
osques também ganharam um reservatório de
água, garantindo o seu fornecimento mesmo que
ocorra interrupção por parte do Semae.

A nossa Sede Campestre conta com am-
p lo  espaço para  es tac ionamento ,  p lay-
ground, campos de futebol social e muito
verde, espaço maravilhoso para quem quer
aproveitar bons momentos de lazer. Os quiosques foram revitalizados pelos próprios diretores do Sintipel


