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Sintipel vai participar da mobilização contra a DENGUE
A diretoria do Sindicato dos

Papeleiros recebeu neste mês a

visita do secretário municipal de

Saúde, Fernando Cárdenas. O

motivo da reunião é o combate

ao mosquito da DENGUE. A

Prefeitura de Piracicaba, desde o

ano passado, vem procurando

parceiros para mobilizar a so-

ciedade nesta luta.

O presidente do Sintipel,

Francisco Pinto Filho, disse ao

secretário Fernando que a en-

tidade participará da campanha,

seja encartando folhetos no jor-Diretores do Sintipel e o secretário Fernando Cárdenas

nal mensal do Sindicato e tam-

bém servindo de intermediário

com o Conespi (Conselho de

Entidades Sindicais de Piraci-

caba). Entre as recomendações

do secretário estão o combate

do mosquito nas residências,

principalmente no quintal,

onde são depositadas garrafas

e as plantas que acumulam

água limpa, propícia à criação

do mosquito.  Somente a un-

ião de todos evitará o surgi-

mento da DENGUE em  Pi-

racicaba.

No último dia 04 de feverei-

ro, o presidente do Sindicato dos

Papeleiros, Francisco Pinto Fi-

lho, esteve reunido informalmen-

te com o gerente da Fibria, Mar-

celino Sacchi.  A intenção de Chi-

co foi esclarecer ao gerente que

o Sintipel está aberto para nego-

ciar o turno ininterrupto de reve-

zamento com a comissão da Fi-
bria.

O Sindicato insistiu que está

querendo falar com o presidente

do grupo, porque a comissão de

negociação não tem argumentos

para convencer por que não im-

plantar a 5ª turma em Piracica-

ba?

Chico esclareceu também ao

gerente que, não é o Sindicato

5.ª turma é vital para trabalhadores da Fibria
QUEREMOS SABER REALMENTE SE A FIBRIA ADMIRA O VALOR DA VIDA?!

que não quer negociar abono. Afi-

nal fazem 16 anos que estamos ne-

gociando abono, só que chegou o

momento que os trabalhadores não

aguentam mais esse horário, e o

Sintipel tem que respeitar a deci-

são da assembléia.

Mas parece que eles não que-

rem entender que não dá mais para

adiar a 5.ª turma. Como não se che-

Fibria - Piracicaba: papeleiros decidem em assembléia lutar pela 5.ª turma

ga a um acordo, o Sindicato es-
tará pedindo uma mesa-redon-
da na Delegacia do Trabalho e,
se for o caso, entrará com  pro-
cesso na Justiça do Trabalho. E
que a justiça que decida.

O Sintipel pede aos traba-
lhadores que não entrem no
jogo da empresa de pressão e
ameaças.

O presidente anterior da
VCP disse em um programa da
empresa “Encontro com Presi-
dente”, respondendo a pergun-
tas sobre a 5ª turma em Piraci-
caba, que se os trabalhadores
quiserem, porque não, se for a
vontade dos empregados. O
Sindicato dos Papeleiros quer
saber do novo presidente se ele
tem a mesma idéia ou não. Se
tem, agora é a hora. Se não,
quando então? Queremos saber!
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SAÚDE & SEGURANÇA
CEREST
Visita na Reipel e Weidmann

No último mês de janeiro, o Sindicato dos Papeleiros,

representado pelo dirigente Márcio Rodrigues (Gigante),

acompanhou o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de

Piracicaba e Região (CEREST),  representado pela engenheira

Carmem Herera, na visita à Reipel e Weidmann, em continuidade

aos pedidos do ano passado em relação à colocação de proteção,

escadas e, na Reipel, o fim de uma guilhotina. Na Weidmann foi

até desenvolvido projeto de proteção em serras circulares, com a

participação efetiva da engenheira Carmem, inclusive com a compra

de peças e montagem.

Sintipel acompanha
acidente na Klabin

Serra circular com proteção
WEIDMANN

PLANOS DE SAÚDE
A Reipel, como informaram re-

presentantes da empresa, vai mu-

dar o plano de saúde, fechando

acordo com a Santa Casa. Segun-

do a empresa, a proposta temo

mesmo custo para o trabalhador,

porém com mais qualidade. Não

será mais preciso  recorrer a aten-

dimento em São Paulo.

RST
No último dia 06 de janeiro,

nova visita do CEREST e Sindi-

cato dos Papeleiros na RST, em

Mesmo após todo o trabalho

em prol da saúde e segurança dos

papeleiros, no mês passado houve

o registro de grave acidente na

empresa Klabin.

Felizmente, o papeleiro passa

bem e as notícias são que de está

se recuperando de forma lenta e

gradativa. Os médicos têm

afirmado que não ficará com

sequelas.

O Sintipel acompanhou todo

o processo de atendimento do

trabalhador e também pediu a

participação do Cerest para

apurar as causas do acidente.

virtude de acidente em um tor-

no. Foi solicitado pelo engenhei-

ro Eduardo, documentações,

exames periódicos CAT e análi-

se do acidente.

FIBRIA - No dia 08 de ja-

neiro, representantes do CE-

REST e Sindicato dos Papelei-

ros estiveram na Fibria (ex-

VCP),  para fazer análise de

campo de nexo causal de traba-

lhador afastado. A empresa não

permitiu a entrada dos técnicos

e o caso foi parar no Ministério

Público de Campinas.

VISITA - A ministra Dilma Roussef passou por Piracicaba,
recentemente, onde foi recepcionada por lideranças, como o
deputado estadual Roberto Felício e o sindicalista Francisco Pinto
Filho.

3.º Campeonato

começa em março
O Sindicato dos Papaleiros inicia

no dia 7 de março, domingo, o 3.º

Campeonato de Futebol Social. São 12

times: Smurf/Turma D-Fibria, Chama-

Na Birra/Turma D/Fibria, Q-Sobrou/

Turma B/Fibria, Ex-Q-Leto Turma B/

Fibria, Turma A /Fibria, Reipel,

Weidmann, Diamante - PA/Klabin,

Santa Cruz - PO/Klabin, Boy´s Red´s

PO/Klabin, B.S.A - PO/Klabin e Ajax

PO/Klabin. Reunião com as equipes no

dia 24 de fevereiro, às 18:30, na sede

Centro do Sintipel.
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Dissídio do Artefatos ainda está na Justiça

O presidente Chico, do Sintipel, participou da audiência no Tribunal Regional do Trabalho

Infelizmente, o dissídio

coletivo 2009/2010 da categoria do

Artefatos de Papel continua na

Justiça. Na audiência do dia 14 de

janeiro, o representante patronal

“entrou mudo e saiu calado”. Não

houve qualquer avanço nas

negociações e sindicatos de

papeleiros do Estado e a Federação

decidiram não aceitar a última

proposta patronal e ratificaram as

reivindicações dos trabalhadores:

10% de reajuste salarial, 14.º

salário, volta do Sepaco , redução

da jornada de trabalho, 5.ª turma,

fim das horas extras etc.

Salão social do clube

campestre ganha piso

Dentro da proposta de melhoria

da sede campestre do Sindicato dos

Papeleiros, a diretoria decidiu no

final do ano passado colocar piso

no salão de festas.

Foram instalados 250 m2 de piso

que deram ao salão novo visual,

trazendo maior conforto aos

associados e seus dependentes. Outras

melhorias acontecerão ao logo deste

ano.

Salão recebeu 250 m2  de piso

Conespi firma parceria com o INSS
para atualizar cadastro de trabalhador

QUE VERGONHA!!!

O Conespi firmou parceira com o

INSS, inédita no País, que contribuirá

para a atualização de cadastro de traba-

lhadores junto à Previdência Social. Os

trabalhos começaram no último dia 11,

com a qualificação de sindicalistas para

atuarem na parceria. Isso contribuirá para

agilizar o atendimento do segurado quan-

do requerer sua aposentadoria e ou be-

nefício.

De acordo com a gerente da Previ-

dência Social, Maria Silvia Cordeiro dos

Santos, esta medida é pró-ativa. Atual-

mente, a média de tempo para atendi-

mento para requer a aposentadoria é de

38 minutos. Com este trabalho pilo-

to, haverá redução para menos de 30.

O presidente do Conespi, Fran-

cisco Pinto Filho, disse que, inicial-

mente, o projeto-piloto acontecerá em

uma empresa, mas a meta é atingir

todas as empresas e trabalhadores.

O trabalho de atualização do ca-

dastro do trabalhador consistirá no le-

vantamento de todos os documentos

exigidos do segurado. Ficou acerta-

do entre a direção do Conespi e a Pre-

vidência que dentro de 90 dias, o pro-

jeto será avaliado.

Parceria
entre o

Conespi e a
Previdência
é inédita no

País
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Começa a

distribuição de

material escolar

O Sindicato dos Papeleiros

começou a entrega de material

escolar  para os filhos dos

papeleiros da Fibria (ex-VCP).

Cerca de 350 crianças, entre 6 e

14 anos, serão beneficiadas com

com o kit escolar, fruto de

negociação do Sintipel e a

empresa.

Mais um convênio:
Instituto de Beleza

Rose
O Sindicato do Papeleiros fe-

chou mais um convênio, benefici-
ando seus associados e dependen-
tes. Desta vez, o convênio é com o
Instituto de Beleza Rose, que fica
na Rua Luiz Zanin, n.º 145, no
Altos do Piracicaba/Mario Dedini.
Os associados, por exemplo, vão
pagar apenas R$ 4,00 para o corte
de cabelo masculino ou feminino.
Outros serviços com desconto são:
banho de creme e tintura (R$ 5,00),
chapinha (R$ 10,00) e escova (R$
10,00) entre outros.

Chiquinho foi empossado o novo presidente da Com-Emprego;
o prefeito Barjas Negri discursa durante o evento

O novo presidente da Com-Em-

prego,  Francisco Pinto Filho, o

Chiquinho, foi empossado pelo pre-

feito Barjas Negri, no último dia 10.

Ele cobrou maior compromisso do

empresariado em dar oportunidade

para quem busca o 1.º emprego. O

evento foi  também acompanhado

pelo vereador  José Antonio Fer-

nandes Paiva, e por representantes

dos trabalhadores, dos empregado-

res e do governo, que integram as

bancadas da Com-Emprego.

A meta da Com-Emprego,

como ressaltou Chiquinho, é de

manter o trabalho para garantir a

oferta de cursos, visando a qualifi-

cação e a requalificação de traba-

lhadores. Ele falou que há necessi-

dade de maior compromisso do em-

presariado em contratar esses tra-

balhadores que estão sendo quali-

ficados, até porque há exigência do

Ministério do Trabalho de que pelo

menos 20% dos que passarem pe-

los cursos sejam contratados. “Do

contrário, parte dos recursos rece-

bidos do governo para os cursos

terá que ser devolvido pela Prefei-

tura”, comentou.  “Por isso, temos

que firmar parcerias com o empre-

sariado e termos um compromisso

de que será dada oportunidade a

Novo presidente quer compromisso das empresas com o 1º emprego
quem procura seu primeiro emprego.

A própria CLT estabelece o direito do

empregador contratar por uma expe-

riência de três meses. No entanto, toda

vez que as empresas procuram con-

tratar exigem experiência, o que não

é justo com os trabalhadores que es-

tão qualificados para a função, mas

não têm a oportunidade do emprego”,

ressalta.

Chiquinho também disse que há

necessidade da Comissão passar a co-

nhecer qual o programa de expansão

industrial de Piracicaba para os pró-

ximos anos. “Só assim poderemos

buscar oferecer cursos para capacitar

trabalhadores que serão absorvidas

pelas empresas que estão sendo ins-

taladas ou se expandido no municí-

pio. A Com-Emprego precisa ter aces-

so a estas informações e também par-

ticipar do crescimento desta cidade,

o que sabemos que, realmente, irá

ocorrer. Queremos garantir que vamos

oferecer cursos que, realmente, irão

qualificar trabalhadores que serão

contratados pelo mercado de traba-

lho”, completou.

Na solenidade, o prefeito Barjas

elogiou a Com-Emprego e o seu novo

presidente, pelo trabalho que têm fei-

to na busca da qualificação de traba-

lhadores, e que disse acreditar que o

Brasil voltará a crescer neste ano, o

que significa a geração de mais opor-

tunidades de emprego, inclusive em

Piracicaba.
Fibria

Com-Emprego


