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Diamante - Klabin  foi o campeão

Entrega da pauta de reivindicações aos representantes dos sindicatos patronais do Papel e Celulose (1), Papelão Ondulado (2) e Artefatos de Papel (3)
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PAPEL & CELULOSE
A proposta desta semana é de

reajuste de 4% para os papeleiros

que ganham até R$ 4 mil reais;

abono de R$ 650,00; hora-extra -

aguardar a discussão da redução da

jornada de trabalho que está em

discussão no Congresso Nacional;

5.ª turma - não concordam em co-

locar na convenção, e SEPACO -

formação de comissão paritária, com

3 representantes de cada lado, para

discussão futura.

Diante do quadro, os sindicatos re-

jeitaram a proposta e já alertaram os

patrões o “estado de greve”. Haverá

nos próximos dias uma reunião para

definir quando será iniciada a parali-

sação em todo o Estado de algumas

empresas do setor do Papel & Celu-

lose.

ARTEFATOS DE PAPEL
Os representantes patronais foram

os mais objetivos. Foi sinalizado o re-

ajuste de acordo com o INPC cheio, e

estão analisando as outras propostas.

Os  “patrões” disseram que se assus-

taram com nossas reivindicações,

principalmente em relação ao fim das

horas extras, piso único para a cate-

Negociações estão difíceis; patrões
culpam a crise mundial e sindicatos

entram em “estado de greve”

Muita alegria
na 12.ª Festa

dos Papeleiros

Páginas  02 e 03

O domingo de sol colaborou com

a animação da 12.ª Festa dos

Papeleiros, que aconteceu na sede
campestre do Sintipel. Centenas de

trabalhores e seus familiares passaram

horas agradáveis, ora assistindo ao
torneio de futebol, vencido pela equipe

Diamante - Klabin , ou saboreando

delicioso churrasco ou aproveitando os
shows.

goria. As negociações continuam

sem novidades.

PAPELÃO ONDULADO
Esse setor foi o mais vergonho-

so, não se falou da pauta e os seus

representantes fizeram uma pales-

tra sobre a crise e como afetou o

Brasil. Do setor de Papelão Ondu-

lado não se falou mesmo nada. As

negociações são lentas.

Conespi
empossa nova

diretoria
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Numa reunião festiva na Câmara

de Vereadores de Piracicaba, o

Conselho de Entidades Sindicais de

Piracicaba (Conespi) empossou sua

nova diretoria, presidida novamente

por Francisco Pinto Filho (Sindicato

dos Papeleiros). O Conselho é

formado por 20 sindicatos e tem 62

integrantes divididos em diretorias.
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A equipe SMURF - VCP  foi a segunda 2.ª colocada do Torneio TURMA A - VCP ficou com o 3.º lugar

DIAMANTE - KLABIN - campeão do 12.º Torneio de Futebol Social do Sintipel

A equipe da fábrica Reipel WeidmannExpedição -  Klabin

Luiz Gustavo - artilheiro da competição Gilberto, goleiro menos vazado Torcedor símbolo e o vereador Paiva

BSA -Klabin foi o time mais disciplinadoMelhor jogador - Reipel Animado baile durante o evento

Diamante - Klabin é o campeão do 12.º Torneio de Futebol Social
Centenas de trabalhadores  papeleiros e seus

familiares puderam  aproveitar mais uma
animada Festa da Família Papeleira, que
aconteceu no último dia 20 de setembro.

Para animar o evento,  jogos de futebol
social - vencido pela equipe do Diamante -
 Klabin -, shows e sorteio de brindes. Tudo

isso com um delicioso churrasco. O Sintipel

agradece às empresas VCP, RST, Klabin,
Reipel, Weidmann, Salusa/Sulamericana

pelo apoio à 12.ª Festa e o seu sucesso.
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Equipe de árbitros

Banda Debandada

João Batista & Reginaldo

João Batista & Reginaldo e diretores do SintipelFânio Gomes (Alimentação) e diretores do Sintipel Francisco Pinto Filho e a secretária Angela Corrêa

Banda CaibroO vereador Paiva durante o evento Associado ganha bola em sorteio

Crianças brincam no pula-pula Associadas ganham prêmio

O novo estacionamento do clubeAlgodão-doce Barraca de artesanato

Diretores premiam associada Jogo de bilhar
Centenas de associados e familiares
participaram da festa

Disputa de bocha

Ambulância da UnimedDisputa de pebolimAssociados acompanham partida de futebolCrianças divertem-se no campo de areia

Muita alegria na 12.ª Festa da Família Papeleira do Sintipel

Crianças se divertem nos brinquedos
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O Conselho das Entidades Sin-

dicais de Piracicaba (Conespi), en-

tidade que congrega mais de 20 sin-

dicatos,  empossaou recentemente

a sua nova diretoria, presidida pelo

sindicalista Francisco Pinto Filho.

A solenidade aconteceu no Salão

Nobre da Câmara de Vereadores.

A nova diretoria é composta por

62 membros, com participação de

todos os sindicatos filiados. A di-

retoria administrativa é formada

por  seis dirigentes; 18 diretorias

executivas, composta de 50 inte-

grantes, e pelo Conselho Fiscal,

constituído de seis dirigentes. A

criação da Secretaria de Segurança

e de Ação Comunitária, que visa

garantir uma maior inserção do Co-

nespi na sociedade é a novidade da

nova diretoria.

De acordo com Francisco Pin-

to Filho “a criação desta secretaria

reforça e oficializa o trabalho que

o Conespi já desenvolve junto à so-

ciedade, mas que tende a se solidi-

ficar ainda mais”. A meta da nova

diretoria é de unificar ainda mais

as ações do movimento sindical na

cidade, em defesa dos interesses

dos trabalhadores para garantir que

os direitos sejam plenamente res-

peitados, principalmente os relaci-

onados à saúde e segurança.

Segundo Francisco Pinto Filho,

ameta é a maior inserção dos tra-

balhadores na vida política da ci-

dade, inclusive ampliando a repre-

sentatividade nos poderes constitu-

ídos, ajudando, assim, a definir os

rumos de Piracicaba, é um outro

foco a ser desenvolvido pela nova

diretoria do Conespi, inclusive cen-

trando forças nas ações de pressão

ao Congresso Nacional para que

aprove a redução da jornada de tra-

balho de 44 para 40 horas semanais.

PAPELEIROS - Na diretoria

do Conespi também estão outros di-

rigentes do Sindicato dos Papelei-

ros: João Carlos Guindo, José Ni-

valdo Carletti, Sérgio Augusto

Gonçalves, Márcio Rodrigues da

Silva, Isaias Rodrigues Leite.

Conespi empossa nova diretoria

DISQUE
DENÚNCIA

Sigilo Absoluto
- Atendimento 24h

181
Ligação
gratuita

O presidente eleito do Conespi,
Francisco Pinto Filho

A diretoria eleita do Conselho de Entidades Sindicais

A  mesa diretora dos trabalhos Angela Corrêa, secretária municipal do Trabalho e
Francisco Pinto Filho, presidente do Conespi

APOSENTADOS - Piracicaba tem ago-

ra o Sindicato Nacional dos Aposentados,

que está instalado na sede Centro do Sin-

tipel. No próximo infomativo, notícia

completa sobre esta conquista.


