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Nossas reivindicações já estão
com os setores patronais

CAMPANHA SALARIAL 2022

Aprovada em assembleia no nosso
Sindicato e ratificada em assembleias
itinerantes, a nossa pauta de reivindi-
cações para a campanha salarial deste
ano, que  começou a ser definida em
Encontro Estadual dos Papeleiros, nos

A renovação do acordo do turno de
trabalho de revezamento na Oji Papéis,
uma importante conquista do Sintipel,
foi aprovada por mais de 85% dos tra-
balhadores da empresa que participa-
ram do processo de votação, que se
deu em assembleia realizada no dia12

O nosso sindicato ingressão com
ação com a finalidade de garantir que
a Setha Embalagens cumpra a con-
venção coletiva do setor de artefatos
de papel. A ação está sendo movida
porque a empresa, apesar das tenta-
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dias 7 e 8 de julho, em Praia Grande. já
foi entre aos setores patronais no últi-
mo dia 24. A entrega foi feita em São
Paulo, pelo presidente do Sintipel, Emer-
son Cavalheiro, e pelo diretor Claudenir
Rodrigues. Na manhã do dia 30 de agos-

to, ocorreu o lançamento  oficial da cam-
panha salarial dos trabalhadores nas
indústrias do papel e celulose, pape-
lão ondulado e artefatos de papel, na
cidade de Bragança Paulista. O lança-
mento, marcado por manifestação, na

empresa Santher Bragança Paulista,
reuniu dirigentes sindicais das diver-
sas regiões do Estado de São Paulo.
Agora, a expectativa é para o agenda-
mento das primeiras rodadas de negoci-
ações da nossa campanha. Página 3Página 3Página 3Página 3Página 3

Em assembleias na sede do Sintipel e itinerantes, na porta das empresas, os trabalhadores aprovaram a pauta de reivindicações entregue aos setores patronais

Conquista do Sintipel, renovação do
acordo de turno na Oji é aprovada

de julho, e concluída no dia 14 de ju-
lho. O acordo garante o pagamento do
abono de compensação com correção
de 22% (INPC dos últimos dois anos),
em relação ao de dois anos atrás, de
R$ 4.880,00, foi pago em uma única
parcela em 30 de agosto. Página 2Página 2Página 2Página 2Página 2

Sintipel vai à Justiça para garantir
cumprimento da  convenção pela Setha

tivas do Sintipel de tentar dialogar
com a sua direção, não tem cumprido
cláusulas relacionadas à PLR, cesta
de alimentos, assistência médica e tí-
quete refeição, conforme determina
a nossa convenção. Página 2Página 2Página 2Página 2Página 2

A equipe do Resenha FC sagrou-se
campeã do 12º Campeonato de Fute-
bol Social dos Papeleiros, disputado
em 19 de junho. O título foi conquista-
do ao bater, na final o Copo Cheio PO,
por 5 a 1.  A decisão foi disputada na
Sede Campestre do Sintipel, na estrada
velha para o bairro Tupi, e prestigiada por
trabalhadores e familiares. Página 4Página 4Página 4Página 4Página 4

Resenha FC
conquistou o título do

12º campeonato de
futebol dos papeleiros

Equipe do Resenha FC recebe o troféu
de campeã e comemora o título

conquistado neste último domingo
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20 de setembro é o nosso dia
Parabéns, trabalhador papeleiro!

Emerson Cavalheiro
é presidente do Sintipel

O Dia dos Papeleiros é comemorado em
20 de setembro. A data é celebrada por se
tratar do dia da fundação do Hospital Sepa-

A renovação do acordo do turno de tra-
balho de revezamento na Oji Papéis, uma
importante conquista do Sintipel, foi apro-
vada por mais de 85% dos trabalhadores da
empresa que participaram do processo de
votação, que se deu em assembleia realiza-
da no dia12 de julho, e concluída no dia 14
de julho. A assembleia de votação foi coor-
denada pelo Sintipel e teve 293 trabalha-
dores votantes, com 251 votando "sim" e
41 "não". Foi registrado ainda um voto nulo.

 O acordo negociado pela diretoria do
Sintipel e aprovada nesta assembleia garan-
te o pagamento do abono de compensação
com correção de 22% (INPC dos últimos
dois anos), em relação ao de dois anos atrás,
e será de R$ 4.880,00, a ser pago em uma
única parcela em 30 de agosto. O acordo
aprovado tem validade de mais 24 meses.

Para o presidente do Sintipel, Emerson
Cavalheiro, que coordenou todo processo de
negociação e votação, juntamente com o
vice-presidente, Francisco Pinto Filho, o Chi-

CONQUISTA DO SINTIPEL

Renovação do acordo de turno na Oji é
aprovada  por mais de 85% dos trabalhadores

co, que é o Sistema de Saúde dos trabalhado-
res nas Indústrias de Papel, Papelão e Arte-
fatos de Papel, fundado em 1956, resultado
de uma reivindicação de toda a categoria.

Como a história revela, a conquista do
Hospital Sepaco é resultado da luta dos tra-
balhadores, portanto essa data é para come-
morarmos e, ao mesmo tempo, simboliza a
importância da união de todos nós nas ações
em prol de toda categoria papeleira.

Nós do Sintipel, que temos uma luta de
mais de 60 anos na defesa dos trabalhadores
das indústrias do papel,  papelão e artefatos
de papel, na defesa permanente desta impor-
tante categoria, tanto para que seus direitos
sejam respeitados como ampliados, fazemos
questão de cumprimentar cada companheiro
e companheira trabalhador (a) do nosso se-
tor pelo Dia do Trabalhador Papeleiro, e tam-
bém aproveitamos para chamar para uma im-
portante reflexão tanto  para a importância
que temos nesta cadeia produtiva, assim
como para o atual momento que vivemos.

É que este 20 de setembro está sendo
marcado tanto pelo processo da nossa campa-
nha salarial, que está em andamento, assim
como pelos embates que estão se dando entre
os candidatos que estão disputando os nossos
votos nas eleições do próximo dia 2 de outubro,
quando estaremos votando  para escolhermos
o próximo presidente da República, assim como
o governador do Estado, um senador, um depu-
tado federal e um deputado estadual.

Pois bem, nesses dois campos, temos pa-
pel decisivo e devemos atuar com protagonis-
mo. Na nossa campanha salarial, as rodadas
de negociações estarão acontecendo nos pró-
ximos dias e a participação de cada  um de nós,
acompanhando todo o processo e, principalmen-
te, os chamados do sindicato, contribuirá, e
muito, para que possamos conquistar um resul-
tado nas negociações que garanta a cada um
de nós parte dos lucros que cada empresa tem
conquistado graças ao nosso trabalho. Já nas
eleições, devemos acompanhar de perto quem
são  os candidatos, procurar saber o  que

podem fazer para os trabalhadores e também
para  o nosso Estado e o nosso País.

É fundamental saber as propostas de cada
um, até porque nos últimos anos,  os trabalha-
dores foram duramente castigados, com redu-
ção de direitos tanto na CLT, como em função da
reforma na Previdência Social, que dificultou
ainda mais  que para que o trabalhador possa se
aposentar, assim como foi reduzido o tamanho
do Estado, atacando os principais serviços, como
a educação, a saúde e os programas habitacio-
nais. Portanto, temos que participar do processo
e depositar o nosso voto em candidatos que res-
peitem a democracia, assegurada na nossa Cons-
tituição, e vejam o trabalhador como parte do
processo e que trabalhem para que seus direi-
tos sejam sempre ampliados e respeitados.

Viva a democracia, viva os trabalhado-
res das nossas indústrias do papel, pape-
lão e artefatos de papel. Pode ter a certe-
za que você, trabalhador e trabalhadora, é
o maior bem do nosso setor.

Parabéns a todos!Parabéns a todos!Parabéns a todos!Parabéns a todos!Parabéns a todos!

Sindicato oferece mais uma opção de
horário do plantão do Departamento Jurídico

Com a finalidade de ampliar o atendi-
mento aos trabalhadores, o Departamento
Jurídico do Sintipel terá mais uma opção
de horário de atendimento.

A partir de agora, além do plantão toda
quarta-feira, das 8h30 às 11h30, também ha-
verá plantão no período da tarde,  das 13h30
às 16h30, na última quarta-feira de cada mês.

O Plantão é dado pelo escritório Mailkut &
Montebelo Nunes Sociedade de Advogados, que
conta com o trabalho de  advogados especialis-
tas nas  áreas Trabalhista, Previdenciária e Cível.

OBS: Plantão é dado na sede do Sinti-
pel, na rua Santo Antonio, 480, centro.

Maiores informações na sede do Sintipel ou
pelos tel:3422-4589 , 3422-6144 e 3434-6178.

Todos os trabalhadores que fazem o turno
de revezamento tiveram direito a voto

Emerson e Chico participaram de evento
na Klabin, voltado à segurança no trabalho

O presidente do Sintipel, Emerson Ca-
valheiro, e o vice-presidente do Sintipel,
Francisco Pinto Filho, o Chico, participaram
em 8 de junho, da apresentação de políti-
cas de proteção da vida, voltado a saúde e
segurança no trabalho, na unidade da Kla-
bin. O evento foi apresentado pelo enge-
nheiro de segurança da Klabin, Diovaldo
Fortunato Júnior, coordenador de seguran-
ça da unidade Piracicaba, e de Marcelo Qua-
resma, que integra o RH da empresa.

O foco principal deste trabalho, neste
momento, é para com os visitantes que che-

gam à empresa, para que tenham conheci-
mento das normas de segurança e para com
os funcionários sobre os direitos de recusa,
voltado a tomar uma decisão segura sem-
pre focado na preservação da vida. No en-
contro, ficou acertado com o RH a partici-
pação do Sindicato no comitê que avalia e
analisa os acidentes e doenças do traba-
lho. Para isso, ficou estabelecido que o en-
genheiro de segurança comunicará o sindi-
cato sobre todos os eventos relacionados a
saúde e segurança, garantido que a entida-
de possa enviar um representante.

co, e que contou com participação de outros
diretores de base, esta é uma importante
conquista, uma vez que essa escala favorece
a recuperação do trabalhador na maior parte
dos 12 meses do ano. "A folga de quatro dias
após seis de trabalho é fundamental para o
descanso necessário do trabalhador,  uma
vez que o trabalho é rotativo e, portanto, esse
descanso contribui para a redução do impac-
to na saúde de categoria", completa.

PLR da Klabin já dá resultado; OJi Papéis
pode não dar nada e da Reipel continua indefinido

Estamos nos aproximando do quarto tri-
mestre deste ano, e, até agora, somente o Pro-
grama do PLR da  Klabin está garantindo re-
sultado com prêmio aos trabalhadores. Aliás,
o PLR da  Klabin fechou o primeiro semestre
do ano com 1,82 pontos, um recorde em rela-
ção aos últimos anos,  inclusive a empresa já
fez o pagamento de 40% do prêmio aos traba-
lhadores no último dia 31 de agosto.

Por outro lado,  na Oji Papéis os resul-
tados apresentados até agora são preocu-
pantes e se nada acontecer, os trabalhado-
res da empresa não terão nada a receber. É
que até o último mês de julho, o montante
de faturamento foi de R$ 81 milhões e, con-
forme  o estabelecido no programa do PLR
tem que atingir, até o final do ano, R$ 192

milhões para assegurar o pagamento míni-
mo de algum prêmio aos trabalhadores.

Outra preocupação da diretoria do Sintipel
também é com o resultado do PLR na Reipel,
que, até este momento, continua indefinido.

O fato é que os trabalhadores continu-
am dando o máximo de si e se o resultado
garante prêmio é em função da dedicação de
cada companheiro que está atuando diaria-
mente na sua empresa, com o máximo de efi-
ciência. Essa mesma dedicação ocorre tam-
bém na Oji Papéis e na Reipel e, certamente,
se há riscos de não haver prêmio é necessá-
rio, mais do que nunca, rever os parâmetros
de como está sendo aferidas as metas e os
respectivos lucros. O trabalhador não pode
assumir também mais esta responsabilidade.
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Chico participa de evento voltado a
"Zero Óbito" nos acidentes de trabalho

O vice-presidente do Sintipel, Francisco
Pinto Filho, o Chico, participou de evento
voltado a "Zero de Óbito", nos acidentes de
trabalho, em 9 de junho, representando o
Instituto Conespi, que tem preocupação para
com os acidentes e doença do trabalho, em
toda região, composto por 11 municípios e
a estrutura para garantir o atendimento rá-
pido e de qualidade voltado à preservação

da vida. Organizado pelo Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador (Cerest) e Mi-
nistério Público do Trabalho, com foco na
importância dos serviços de urgência e emer-
gência nos atendimentos de acidentes de
trabalho, esse evento foi realizado no anfi-
teatro da Fundação Municipal de Ensino de
Piracicaba (Fumep), reunindo especialistas
que abordaram medidas preventivas.

Com a finalidade de garantir que a Se-
tha Embalagens cumpra a convenção cole-
tiva do setor de artefatos de papel, o Sinti-
pel ingressou com ação na Justiça do Traba-
lho contra a empresa. A ação está sendo
movida porque a empresa, apesar das ten-
tativas do Sintipel de tentar dialogar com a
direção da Setha, não tem cumprido cláu-
sulas relacionadas à PLR, cesta de alimen-
tos, assistência médica e tíquete refeição,
conforme determina a nossa convenção.

PLR PLR PLR PLR PLR - a empresa tem feito um plano
somente com os trabalhadores, sem a par-
ticipação do sindicato, portanto descum-
prindo o que determina a convenção. Com
isso, os trabalhadores, certamente, rece-
bem menos do que deveriam.

CESTCESTCESTCESTCESTA DE ALIMENTA DE ALIMENTA DE ALIMENTA DE ALIMENTA DE ALIMENTOSOSOSOSOS - a empresa diz
que fornece, mas não como estabelece a con-
venção, que determinas uma cesta de 36,9
kg de produtos, ou R$ 300,00 em vale. A Se-
tha não esclareceu ao Sintipel qual é a cesta
que tem fornecido aos seus funcionários.

Sintipel vai à Justiça do Trabalho para garantir
cumprimento da nossa convenção pela Setha

ASSISTÊNCIA MÉDICAASSISTÊNCIA MÉDICAASSISTÊNCIA MÉDICAASSISTÊNCIA MÉDICAASSISTÊNCIA MÉDICA -  no caso da
assistência médica, quando tem a partici-
pação dos trabalhadores, há necessidade
de um acordo com o sindicato. A conven-
ção estabelece que tem que ser para to-
dos os funcionários e seus dependentes.
No entanto, a empresa ignora o Sindicato
e não fornece as informações,  o que terá
que fazer de forma judicial.

TÍQUETE-RFEIÇÃOTÍQUETE-RFEIÇÃOTÍQUETE-RFEIÇÃOTÍQUETE-RFEIÇÃOTÍQUETE-RFEIÇÃO - as empresas que
não fornecem alimentação aos trabalhado-
res são obrigadas a pagarem um tíquete-
refeição diário de R$ 35,00 por dia trabalha-
do, inclusive aos sábados. Como a empresa
não fornece as informações detalhadas ao
Sintipel, terá que informar à Justiça, que irá
cobrar o cumprimento da convenção.

Esses são alguns dos itens questionados
na Justiça do Trabalho que a Setha terá que
dar explicação.  O Sintipel foi à Justiça do
Trabalho para garantir que os companheiros
trabalhadores tenham seus direitos, garanti-
dos na nossa convenção, respeitados.
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Nossa pauta de reivindicações já está com os setores patronais
CAMPANHA SALARIAL 2022

O presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro,
e o diretor Claudenir Rodrigues participaram, no
último dia 24 de agosto, da entrega da nossa pau-
ta de reivindicações para a campanha salarial des-
te ano, que aconteceu em São Paulo. No período
da manhã, a entrega foi feita aos empresários dos
setores de papel e celulose, e papelão, enquanto
que no período da tarde aos de artefatos de papel.
"Com a entrega da pauta, agora, a nossa expecta-
tiva é para que seja agendada o cronograma de
rodadas de negociações", diz Emerson Cavalheiro.

Paralelo  isso, é importante que os trabalhadores
fiquem mobilizados para todo esse processo de nego-
ciação. "Também é fundamental que os trabalhado-
res fiquem atentos aos chamados do sindicato", com-
pleta Emerson Cavalheiro, presidente do Sintipel. Com a entrega da nossa pauta de reivindicações aos setores patronais, a expectativa é de que as negociações comecem

Reunião na Federação começou a definir pauta
de reivindicações para a campanha salarial

O presidente do Sintipel, Emerson
Cavalheiro, e o vice-presidente, Fran-
cisco Pinto Filho, o Chico, participaram
de reunião da nossa Federação, em 15
de julho, quando dirigentes de diversas

partes do Estado estiveram discutindo
e tirando a pauta de reivindicações
para a nossa campanha salarial deste
ano, que tem como lema "Vamos jun-
tos reconstruir nosso Brasil!!!".

Chico e Emerson participaram da reunião na Federação
e ajudaram a construir a pauta de reivindicações

Diretores do Sintipel participaram do lançamento
da campanha salarial, em Bragança Paulista

O  presidente do Sintipel, Emerson
Cavalheiro, acompanhado dos direto-
res Aguinaldo da Silva Pereira, Clau-
denir Rodrigues e Ronaldo Marcelino,
participou, na manhã do dia 30 de
agosto, do lançamento  oficial da cam-
panha salarial dos trabalhadores nas

indústrias do papel e celulose, pape-
lão ondulado e artefatos de papel, na
cidade de Bragança Paulista. O lança-
mento, marcado por manifestação, na
empresa Santher Bragança Paulista, e
reuniu dirigentes sindicais das diver-
sas regiões do Estado de São Paulo.

Emerson, Ronaldo, Claudenir e Aguinaldo estiveram no lançamento da campanha salarial

Encontro dos Papeleiros definiu
bandeiras da campanha salarial

Diretores do Sintipel participaram
nos últimos dias 7 e 8 de julho, do
Encontro Estadual dos Papeleiros,
quando foram tiradas as principais
bandeiras de lutas para a campanha
salarial deste ano. Antes, no entanto,
no dia 6, os dirigentes participaram
de um curso de formação sindical.

O evento, organizado pela nossa
Federação,  foi realizado no Centro de
Lazer dos Comerciários, na cidade de
Praia Grande, e reuniu dirigentes dos
Estados de São Paulo, Mato Grosso,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e

também da América Latina, que, após
amplo debate sobre a conjuntura po-
lítica e econômica, com a participa-
ção de técnicos e lideranças políticas,
também tiraram estratégias para que
a campanha salarial seja vitoriosa.

O nosso sindicato esteve represen-
tado pelo presidente Emerson Cavalhei-
ro, assim como pelo vice-presidente,
Francisco Pinto Filho, o Chico, e pelos
diretores Claudenir Rodrigues, Ander-
son  Francisco da Silva Domingos Go-
mes, Gustavo Fischer, Ronaldo Francis-
co Marcelino e Wilson Castanho.

No encontro, que teve a participação de diretores do nosso sindicato,
dirigentes sindicais de todo estado aprovaram as bandeiras dessa campanha

Nossa pauta de reivindicações foi aprovada em assembleias

Emerson Cavalheiro, presidente do
Sintipel, durante assembleia no Sintipel

CONFIRA AS NOSSAS
PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES:

 Reajuste salarial - Reposição INPC
mais 3% de aumento real;
 Piso salarial de R$ 2.400,00;
 Abono indenizatório R$ 2.700,00;
 Cesta de alimentos, conforme es-
tabelece o Dieese;
 Manutenção dos postos de trabalho;
 Combate ao assédio moral e sexual;
 Combate a qualquer forma de dis-
criminação;
 Manutenção das conquistas his-
tóricas.

Em assembleia no final da tarde
do dia 05 de agosto,  na sede do Sinti-
pel, trabalhadores de diversas empre-
sas do nosso setor aprovaram por una-
nimidade a pauta de reivindicações
para a campanha salarial de 2022. Na
assembleia, coordenada pelo presi-
dente do Sintipel, Emerson Cavalhei-
ro, também foi aprovada a realização
de assembleias itinerantes  de mobili-
zação  nas portas das empresas, com
a finalidade de ampliar o envolvimen-
to da categoria nesse processo.

O objetivo destas assembleias iti-
nerantes, realizadas nas empresas do
nosso setor, como a Oji Papéis,  Klabin,
Reipel, Reiart, Setha, entre outras,

como destaca o presidente do Sintipel,
Emerson Cavalheiro, consistiu em dialo-
gar com os trabalhadores e mostrar a im-
portância do engajamento de todos na
campanha salarial, inclusive recebendo

novas sugestões e debatendo estratégi-
as de mobilização. A nossa data-base é
primeiro de outubro. Agora, temos que
nos mantermos mobilizados e ficarmos
atentos aos chamados do Sindicato.

Trabalhadores da Klabin participaram
do processo feito pelo sindicato,

na porta das empresas
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Resenha FC é o campeão do
12º campeonato de futebol dos papeleiros

A equipe do Resenha FC sagrou-se
campeã do 12º Campeonato de Fute-
bol Social dos Papeleiros, disputado
em 19 de junho. O título foi conquista-
do ao bater, na final o Copo Cheio PO,
por 5 a 1.  A decisão foi disputada na
Sede Campestre do Sintipel, na estra-
da velha para o bairro Tupi, e prestigia-
da por trabalhadores e familiares.

O Resenha FC conquistou o título
contando com os jogadores Marcos Nu-
nes, Maurilio, Osvaldo, Reginaldo, Pa-
trick, Robert, Algatieres, Daniel, Domin-
gos, Waldemir, Michel, Jhonatas, Edson
Alef, Hugo e Tiago. Já o Copo Cheio PO
teve no elenco Amadeu, Marcelo, Jo-
natas, Thiago, Sidney, Silvonei, Ricar-
do, Carlos, Jonastas, Klebe, Luiz Eduar-
do, Raul, João, André e Walvik.

Os jogadores Algatieres e o Michel,
ambos do Resenha, com seis gols cada,

foram os artilheiros do campeonato, en-
quanto que a defesa menos vazada foi
também do Resenha FC. O goleiro me-
nos vazado foi Waldemir, do Resenha
FC. De acordo com o diretor de Esportes
do Sintipel, Claudenir Rodrigues, todos
receberam troféus pelas conquistas, as-

O presidente do Sintipel, Emer-
son Cavalheiro, participou de encon-
tro com os deputados federal, Vicen-
te de Paulo, o Vicentinho, e com a
deputada estadual Professora Bebel
(PT), que abordaram o compromisso
dos seus mandatos com os trabalha-
dores. O encontro aconteceu na tar-
de de 22 de julho, no Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias dos Pa-
peleiros de Valinhos,  e foi organiza-
do pelo presidente da entidade, An-
tônio Roberto do Valle (Morungaba).

Nesse encontro, que reuniu di-
versos dirigentes sindicais do setor
de papel, papelão e artefatos de pa-
pel, os deputados Vicentinho e Be-
bel falaram da importância das elei-
ções deste ano e do compromisso
dos seus mandatos com as políti-
cas sociais e com  os trabalhado-
res. "É importante esse contato,
uma vez que são deputados que têm
em suas pautas a defesa incondici-
onal dos direitos dos trabalhadores",
destaca Emerson Cavalheiro.

Equipe do Copo Cheio foi uma das finalistas do campeonatoO time do Resenha FC sagrou-se campeão

sim como o Resenha FC pelo título e o
Copo Cheio PO pelo vice-campeonato.

O presidente do Sintipel, Emerson
Cavalheiro, agradeceu a todos os partici-
pantes do campeonato, que foi disputa-
do em dois turnos, com os melhores colo-
cados fazendo a grande final. "Sem dúvi-

da, foi mais um grande evento promovido
pela nossa diretoria, visando propiciar la-
zer, entretenimento e integração aos nos-
sos trabalhadores", disse, agradecendo a
presença de todos, jogadores, comissão
técnica, arbitragem, diretores e quem pres-
tigiou tanto as partidas como a decisão.

Presidente do Sintipel
participou de encontro
com os deputados
Vicentinho e
Professora Bebel

Deputado Vicentinho,
Morungaba, deputada Bebel

e Emerson Cavalheiro

A sede campestre do Sintipel
foi sediou, na tarde de 09 de agos-
to, encontro regional de lideranças
sindicais e políticas, que aborda-
ram principalmente a importância
das eleições gerais deste ano para
os trabalhadores e a população bra-
sileira. O evento que reuniu diri-
gentes sindicais de diversas cida-
des da região, contou com a parti-
cipação do deputado federal Paulo
Pereira, o Paulinho (SD), e de pré-
candidatos nas eleições deste ano,
como o presidente licenciado do Sin-
dicato dos Bancários de Piracicaba,
José Antonio Fernandes Paiva.

O presidente do Sintipel, Emer-
son Cavalheiro, inclusive, compôs a
mesa que coordenou os trabalhos e
destacou a importância do encon-
tro e a necessidade de os trabalha-
dores elegerem, nas eleições gerais
deste ano, em 2 de outubro, candi-
datos que estejam comprometidos
com a causa dos trabalhadores, la-
mentando a grave crise econômi-
ca, com mais de 30 milhões de bra-
sileiros passando fome.

O deputado Paulinho Pereira
abordou os desafios do futuro gover-
no federal e do Congresso Nacional.
O vice-presidente do Sintipel, Fran-
cisco Pinto Filho, o Chico, assim
como os diretores Aguinaldo Perei-
ra da Silva e Claudenir Rodrigues
também participaram do evento.

Sintipel foi sede de encontro regional
de lideranças sindicais e políticas

Sintipel se reúne com a Klabin para se inteirar
sobre instalação da nova unidade da empresa

O presidente do Sintipel, Emer-
son Cavalheiro, e o vice-presidente
da entidade, Francisco Pinto Filho,
o Chico, juntamente com o diretor
Claudenir Rodrigues, participaram,
no dia 27 de julho, de encontro com
a direção da Klabin, quando a em-
presa informou oficialmente sobre
o projeto "Figueira" de instalação
de uma nova unidade em Piracica-
ba. Do encontro participaram,
além de gestores da unidade local,
representantes nacional e regional
da Klabin, que terão a missão de
ajudar a coordenar a instalação da
nova fábrica em Piracicaba. A pre-
visão é de que a nova unidade en-
tre em operação no segundo tri-
mestre de 2024 e será uma nova
planta da empresa no município.

Foi informado que a nova uni-
dade deverá gerar mais de mil no-
vos empregos, sendo boa parte no
próprio setor, enquanto que outros
indiretos, uma vez que uma empre-
sa deste porte acaba agregando a
chegada de parceiros para garan-
tir desde a sua instalação até o
transporte dos produtos fabricados.

Segundo a empresa, está sen-

do programado a realização de
cursos de qualificação profissio-
nal, em parceria com o município
e escolas técnicas da cidade, in-
clusive há projeto para a realiza-
ção de curso específico de técni-
co de papel ondulado, voltado a
preparar mão-de-obra para atender
as necessidades da nova unidade.

Nesta reunião, os diretores
do Sintipel também ressaltaram
a importância da instalação des-
ta nova unidade e informaram que
estarão acompanhando de perto
todo este processo, inclusive
aproveitaram para abordar a pre-
ocupação  da entidade para com
a saúde e segurança dos traba-
lhadores tanto dos que já atuam
na Klabin, assim como dos que
serão futuramente  contratados.
Foi lembrado ainda da necessida-
de dos acertos dos salários, com
a implantação  de um plano de
cargos e salários que seja justo,
contemplando a todos os funcio-
nários da empresa, e de forma
igualitária, sanando uma situação
que tem gerado descontentamen-
to entre os seus trabalhadores.

Sindicato denuncia e Cerest
fiscaliza empresa de artefatos

Diretores do nosso Sindicato
estiveram no dia 19 de maio na em-
presa BONANZA (nome fantasia),
localizada  na Rua Francisco Carlos
de Castro Neves, 1791, no Unileste,
do setor de artefatos de papel, junto
com o Cerest (Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador), para vis-
toriar e fiscalizar a empresa devido
a denúncia dos trabalhadores de fal-
ta de segurança nas máquinas, com
acidentes sem abertura de CATs, ex-
cesso de horas extras, sem registro
em carteira. Tanto nossos diretores
como os técnicos do Cerest foram
recebidos pelo encarregado Mar-
cos e um dos sócios Guilherme.

Após a fiscalização, o Cerest fez
uma notificação para regularização
da segurança nas máquinas e solici-
tou abertura de CAT nos acidentes

de trabalho. Diante, do encontra-
do, o Sindicato já solicitou uma reu-
nião com os sócios da empresa para
discutir o cumprimento da conven-
ção coletiva de trabalho, uma vez
que a empresa está se negando a
negociar dizendo que não faz parte
da nossa categoria. Não concorda-
mos e insistimos em conversar e
caso não se chegue a um consenso,
iremos à Justiça do Trabalho, tendo
em vista que a empresa reprocessa,
manufatura papel, portanto industri-
aliza para depois comercializar.

Foi constatado que a empresa
não cumpre a Convenção Coletiva
por exemplo, não fornecendo  cesta
de alimentos e não pagando tíquete-
refeição, assim como PLR (Partici-
pação no Lucros ou Resultados), ho-
ras extras e assistência médica.

Acesse, denuncie,
curta e compartilhe!

Emerson e diretores do Sintipel
participaram do encontro, que

contou com a participação
do deputado federal Paulo

Pereira, o Paulinho

Apartamento na praia recebe pintura
e mobília nova, e já pode ser reservado

Conforme foi promessa da
atual diretoria do Sintipel, o apar-
tamento da entidade, localizado
em Praia Grande, acaba de rece-
ber nova pintura e nova mobília,
além de ganhar novos utensílios
domésticos. Com isso, o aparta-
mento já pode ser reservado pelos
nossos associados. A reserva deve
ser feita na secretaria do Sintipel,
através do nosso whatsap e tam-
bém pelos telefones 3422-6144,
3422-4589 e 3434-6178.

O serviço de pintura foi co-
ordenado pelos diretores Aguinal-
do da Silva Pereira, Claudenir Ro-
drigues e Osvaldo de Jesus Bola-
ni. O objetivo foi de deixar o apar-
tamento cada vez mais atrativo
e aconchegante para os nossos
associados poderem desfrutar de
dias de lazer na praia.

Este é o Sintipel sempre tra-
balhando para oferecer lazer e
entretenimento aos nossos tra-
balhadores associados.

O apartamento ganhou
nova mobília


