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Sindicatos de Papeleiros do
Estado já entregam as pautas de
reivindicação aos representantes
patronais. Agora, fica a expec-
tativa para as negociações do
dissídio coletivo 2010/2011.

PAPEL & CELULOSE
e PAPELÃO
Foi entregue para os dois se-

tores no dia 26 de agosto, no au-
ditório do SEPACO. Com este
ato teve início o processo de
negociação. Já ficou garantida a
data-base, ou seja, outubro. Isso
quer dizer que se as negociações
demorarem o tempo que for, as
conquistas serão retroativas a
outubro.

Com o setor de Papel & Ce-
lulose foi marcada a 1.ª rodada
de negociação, no último dia 23,
e ficou definido uma agenda de
conversa. Os patrões já começa-

Sindicatos entregam as pautas
ram com a tradicional chora-
deira. O setor de Papelão até
o momento não marcou nada.

Com o setor de Artefatos
de Papel já foram duas roda-

das de negociação. Os patrões

já se dispuseram a conceder

a inflação do período. Porém,

não sinalizou nada para au-

mento real. Os  representan-

tes patronais não concorda-

ram com a concessão de abo-

no.

Lamentavelmente nesse

setor, o clima ficou ruim,

quando o Sindicato dos Tra-

balhadores de São Paulo fez

contraproposta e baixou a rei-

vindicação de aumento sala-

rial. Isso não foi bom, uma

vez que ainda não houve ain-

da reunião com os outros se-

tores.

Festa dos Papeleiros foi sucesso

O Sindicato dos  Papelei-

ros promoveu, no último dia

19, a tradicional Festa da Fa-

mília Papeleira, que foi um

sucesso. No campeonato de

futebol social, a equipe Dia-
mante, da Klabin, foi a grande

campeã. A cobertura completa

do evento, o Sintipel colocará

no próximo informativo.

Entrega dos troféus às equipes vencedoras

Para dar sequência ao

Campeonato de Futebol Social,

a diretoria do Sintipel está

pretendendo fazer uma comissão

para organizar a  4ª edição deste

evento. O papeleiro São Pedro já

manifestou interesse em

participar. Quem estiver

Sintipel quer discutir já o 4º
Campeonato de Futebol/2011

interessado, o Sintipel pede que

entre em contato pelo site, ou no

Sindicato com Paulo, dar o nome,

fone, e-mail para que, ainda neste

ano no mês de outubro ou

novembro, aconteça a primeira

reunião preparatória para traçar as

metas. Participem!

No último dia 20 deste mês de
setembro, diretores do Sindicato

dos Papeleiros se reuniram com
um representante da empresa REI-
PEL, para tratar do excesso de
horas extras e sua forma de paga-
mento. Foi falado também sobre o
turno de revezamento, principal-

REIPEL
Diretores discutem reivindicações  e queixas

mente a turma chamada de “lou-
ca”, uma vez que ela cobre as
folgas de todas as turmas. O
Sintipel discutiu a forma de pa-
gamento. O representante da
empresa assumiu o compromis-
so de averiguar as informações
e depois voltará a conversar.
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O Sindicato dos Pape-

leiros começa em outu-

bro a alugar o apartamen-

to da Praia Grande. Esta

será mais uma opção de

lazer para os associados

e seus dependentes.

O novo apartamento

fica ao lado da Colônia de

Férias dos Comerciários

e ainda próximo à Colô-

nia dos Papeleiros.

Para frequentar o apar-

tamento será cobrado

uma diária de R$ 60,00

para o associado. No ato

da reserva, o associado

deve pagar 50% do valor

da despesa, e o restante

MAIS LAZER

Sintipel vai alugar em outubro o

apartamento na Praia Grande

(50%) na entrega da cha-

ve.

As reservas serão de

no mínimo 3 e, no máxi-

mo, 5 dias, no período de

alta temporada (setem-

bro a março). O contrato

de locação já se encon-

tra no site.

Ele poderá ser ocupa-

do por até 6 pessoas

adultas e 2 crianças. O

apartamento possui um

quarto com uma cama de

casal e duas beliches,

uma sala grande, cozinha

com fogão, geladeira e

talheres, varanda com

visão para praia.

Apartamento do Sintipel fica no nono andar
deste edifício

PAPELEIROS

Festa da Família Papeleira foi sucesso
No último dia 19, domingo,

a diretoria do Sindicato dos

Papeleiros promoveu a

tradicional Festa da Família

Papeleira. Novamente, foi

A equipe da Salusa

Diamante, da Klabin Equipe da Klabin

Equipe da RST

Premiação da equipe Diamante,
1.º lugar no campeonato

Premiação da equipe da Klabin,
2.º lugar no campeonato

RST, 3.ª colocada

Equipe de diretores do Sintipel

Diretores do Sintipel
Luciano Martins, diretor da Força
Sindical, Francisco Pinto Filho
(Sintipel) e o deputado estadual
Roberto Felício

O diretor
Sebastião

sucesso. A equipe Diaman-
te, da Klabin, foi a grande

campeã. No próximo infor-

mativo, o Sintipel colocará

no próximo informativo.


