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Chapa 1 - “Luta e União” vence eleição no Sintipel
A Chapa 1 - “Luta e União”

venceu a eleição no Sindicato dos

Papeleiros de Piracicaba, pro-

movida no mês passado confor-

me determina o Estatuto da enti-

dade.

Dos 1.173 papeleiros associ-

ados com direito a voto, 833 par-

ticiparam do pleito. E deste total,

a Chapa 1, encabeçada por Fran-

cisco Pinto Filho, obteve 727 vo-

tos (87%).

Neste ano, novos papeleiros

foram indicados para compor a

Chapa 1. Houve também mudan-

ça nos cargos. A vice-presidência,

RESULTADO OFICIAL DA ELEIÇÃO

Papeleiros inscritos 1.173 100%

Votantes    833  71%

CHAPA 1  727 87%

Brancos     67 0,08%

Nulos     39 0,04%

* Fonte: Sintipel

por exemplo, será ocupada pelo

companheiro da Klabin, Isaias Ri-

beiro Leite. O papeleiro José Ni-

valdo Carletti, da VCP, será o novo

tesoureiro; Márcio Rodrigues da

Silva, da RST, assumirá o Depar-

tamento de Esportes, e Sérgio

Gonçalves ficará na secretaria-

geral.

As empresas Reipel e Weid-
mann estão representadas na nova

diretoria do Sintipel. Entre as

principais lutas da nova diretoria

estão a continuidade da defesa dos

direitos dos trabalhadores e a me-

lhoria dos serviços.

REUNIÃO SINDICAL - Pela primeira vez, o Sindicato dos Papeleiros
sediou uma reunião do Conselho Sindical da Gerência Regional do
Trabalho e Emprego (GRTE). O objetivo do Conselho é de discutir o
que afeta o trabalhador dentro da estrutura do Ministério do Trabalho.
Na conversa do Sintipel, foram discutidas questões como a crise
financeira mundial e seus reflexos no Brasil.

MOBILIZAÇÃO

A Comissão Municipal
de Prevenção aos Aciden-
tes de Trabalho e Doenças
Relacionadas ao Trabalho
(Comsepre) vai solicitar
apoio do governo municipal
para o desenvolvimento de
uma campanha de consci-
entização dos motociclistas
profissionais para os riscos
de acidentes

A decisão de recorrer
ao prefeito Barjas Negri foi
tomada em reunião mensal
da Comsepre, quando foi
apresentado estudo de es-
pecialista no assunto, apon-
tando os fatores que con-
tribuem para a ocorrência
de acidentes envolvendo
motociclistas profissionais.

Em Piracicaba, para combater os
acidentes de trabalho envolvendo mo-
tociclistas profissionais, que trabalham
com motocicletas, a Comsepre, de
acordo com o seu coordenador, Mil-
ton Costa, está buscando entender
toda esta problemática para definir as
melhores ações a serem desencadea-
das.

APOIO PÚBLICO

O presidente do Conselho das
Entidades Sindicais de Piracicaba,
Francisco Pinto Filho, estará tentando
agendar reunião com o prefeito para
discutir o assunto que é bastante pre-
ocupante. Além disso, estará buscan-
do parceria com a Associação das
Auto-Escolas de Piracicaba para o
desenvolvimento de trabalho de cons-
cientização destes profissionais.

Comsepre quer campanha para reduzir
acidentes envolvendo motociclistas

Reunião mensal do Consepre aconteceu na sede
do Ciesp - PiracicabaMENOS  ACIDENTES Conselho cria  Disque-Denúncia

contra acidentes de trabalho
A Comissão Municipal de

Prevenção aos Acidentes de
Trabalho e Doenças Relaciona-
das ao Trabalho (Comsepre)
criou o Disque-Denúncia. O
objetivo é colocar à disposição
dos trabalhadores um instru-
mento para denúncias de situa-

ções de risco nas empresas.  O
Disque-Denúncia pode ser
acionado pelos telefones: (19)
3434-4587 ou (19) 3422-5581.
Todas as denúncias dos traba-
lhadores serão apuradas e en-
caminhadas às autoridades
competentes.
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13 Kometa - Klabin Catadão - Klabin Cometa - Klabin

Diamante - Klabin Expedição - Klabin Klabin - BSA

VCP - Turma C

Weidmann - 2Weidmann - 1 Weidmann - 3

VCP - Turma A VCP - Turma B

VCP - Turma D Smurf - VCP Reipel

15 times disputam título do 2.º Torneio de Futebol Social
Os jogos acontecem todos os domingos a partir das 8 horas, na sede campestre. Venha e traga a sua família
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Sindicatos unem-se em defesa

da filantropia do SEPACO
Tramita no Congresso

Nacional, projeto de lei que

define a questão da filantro-

pia das entidades beneficien-

tes de assistência social.

Entre elas estão dos hos-

pitais e alguns serviços de saú-

de. Por causa deste projeto,

sindicalistas ligados ao setor

papeleiro estão mobilizados

na defesa da filantropia do

SEPACO.

No último mês de março,

uma comissão de sindicalistas

esteve em Brasília (DF) para

uma conversa com o relator

do projeto, deputado federal

Gastão Vieira.

Segundo o presidente dos

Papeleiros de Piracicaba,

Francisco Pinto Filho, a pro-

posta encaminhada ao relator

é de incluir no projeto de lei

3021/2008 a manutenção do

SEPACO como entidade fi-

lantrópica, conquistada pela

categoria papeleira.

Deputado Herrmann visitou
o Sindicato dos Papeleiros
No último mês de março, o deputado federal

João Herrmann Neto visitou o Sindicato dos Pa-

peleiros, quando foi recebido pelo presidente,

Francisco Pinto Filho. Na ocasião, o deputado

conheceu a proposta de também defender a filan-

tropia do SEPACO.  No dia 12 de abril, o depu-

tado foi encontrado morto na piscina de sua resi-

dência, na cidade de Presidente Alves.

PERDA POLÍTICA - Francisco Pinto
Filho e o deputado federal Herrmann
Neto (PDT), que faleceu no último dia
12 de abril

OPINIÃO

FRANCISCO PINTO FILHO

LUTA

CONVÊNIO
Anhanguera dá desconto para filiado ao Sintipel

A diretoria do Sindica-
to dos Papeleiros (Sinti-

pel), por meio do presi-

dente Francisco Pinto Fi-

lho, firmou convênio com

a Faculdade Anhanguera,

que tem campus em Pira-

cicaba. O acordo prevê

desconto aos associados

da entidade.

Os interessados têm

que prestar vestibular e, no

momento da matrícula, so-

licitar o desconto, firma-

do em convênio.

A Faculdade Anhangue-

ra oferece diversos cursos

noturnos em várias áreas.

O curso de Administra-

ção, por exemplo, tem a

mensalidade de R$

529,00. Para os associa-

dos do Sintipel, que paga-

rem a parcela mensal até o

quinta dia útil, o preço cai

para R$ 465,00.

O desconto também

está previsto para a primei-

ra parcela. Mais informa-

ções, procure o Sintipel.

Reconhecimento e

novo compromisso

No mês passado, o Sin-

dicato dos Papeleiros pro-

moveu sua eleição para a

renovação da diretoria. Foi

uma votação bastante tran-

quila e o resultado deve ser

interpretado de muitas ma-

neiras.

Escolhi a questão do

reconhecimento e do novo

compromisso. O primeiro

porque a votação na chapa
1 - Luta e União foi ma-

ciça. Entendo que, ao jul-

gar a atual diretoria, o as-

sociado reconheceu o tra-

balho dos últimos anos.

E o segundo, pela mes-

ma expressiva porcenta-

gem de votos, dá à direto-

ria eleita uma responsabi-

lidade muito grande.

Por isso, neste jornal,

quero, em nome da direto-

ria eleita, assumir o com-

promisso de cumprir o que

está no informativo da

Chapa 1 em sua quarta pá-

gina.

Posso garantir que, nos

últimos anos, todos os di-

retores defenderam  os in-

teresses dos papeleiros,

seja na luta por fábrica ou

no encaminhamento das

reivindicações em nível

estadual, nacional e até

internacional.

Francisco Pinto Filho, Iduigues, Dirceu, Israel e
deputado federal Gastão Vieira
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Chapa 1
“Luta e União”
 vence eleição

no Sintipel

Com 87% dos votos, a cha-
pa 1 “Luta e União” venceu a
eleição no Sindicato dos Pape-
leiros (Sintipel), encabeçada
por Francisco Pinto Filho. Dos
833 votos válidos, a chapa 1 fi-
cou com 727. Brancos, 67 e
nulos, 39.

ESPORTES

15  times
disputam o
2.º Torneio

Página 03

O Sindicato dos Papeleiros,

por meio do Departamento de Es-

portes, deu início ao 2.º Torneio

de Futebol Social,  que reúne 15

equipes. Os jogos ocorrem todos

os domingos, a partir das 8 horas,

na sede campestre da entidade,

que fica na Estrada Velha de Tupi

(bairro Conceição). Além de

apontar o campeão do torneio, as

melhores equipes por fábrica  par-

ticiparão da Festa do Papeleiro,

em setembro.

Chico, Iduigues, Riberto (atrás), Dirceu, Israel, Rafael e os
deputados federais Gastão Vieira e Arnaldo Faria de Sá

Sindicatos querem manter filantropia do Sepaco

Aposentados votaram na sede Centro do Sintipel

Para defender mudanças no pro-

jeto de lei que tramita no Congresso

Nacional, representantes de sindica-

tos de papeleiros estão mobilizados

para defender a filantropia do SEPA-
CO, responsável pelos serviços de

saúde da categoria. No mês passado,

o presidente do Sintipel, Francisco

Pinto Filho, e outros sindicalistas esti-

veram em Brasília para conversar com

deputados federais e explicar a situa-

ção. Somente uma emenda ao  proje-

to de lei 3021/2008 garantirá a manu-

tenção do SEPACO como entidade

filantrópica, conquistada bastante an-

tiga da categoria papeleira.

Página 02

COMSEPRE

Conselho defende trabalhadores com o Disque-Denúncia
Ligue: 3434-4587 ou 3422-5581

e denuncie situações nas empresas que

colocam em risco a vida dos trabalha-

dores. Esta é a nova “arma” do Com-

sepre para evitar a morte dos traba-

lhadores. O Conselho também está

buscando parceria para campanha

pela vida dos motociclistas.

Página 04

NÃO AO PRESÍDIO

O Sindicato dos Papeleiros
também participará da campanha
do Conespi (Conselho das Entida-
des Sindicais) que se manifeste-
rá contra a instalação de um pre-
sído em Piracicaba. A intenção é
colher milhares de assinaturas
para que sejam encaminhadas ao
governo do Estado, José Serra,
pedindo que reveja a sua decisão
e acate a manifestação de Piraci-
caba contra o presídio. Segundo
o Conespi, não há número sufici-
ente de apenados que justifiquem
a instalação de mais uma unida-
de prisional na cidade.
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