
PELA CONTINUIDADE DO TRABALHO
DE LUTAS E CONQUISTAS

Conquistas são fruto da nossa
luta ao longo dos anos

“Quem tem trabalho
mostra a cara!”

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA DO SINTPEL

 Piso Salarial bem maior do que o Salário Mínimo

 Reajustes salariais acima da inflação

 Jornada de Trabalho de 40 horas semanais

 Reembolso Creche para mães da categoria

 Estabilidade no emprego pré-aposentadoria

 45 dias de aviso-prévio

 Adicional noturno de 40%

 Horas Extras acima da Lei

 Assistência Médica

 Departamento Jurídico

 PLR

 Cesta de Alimentos

 Vale Alimentação

 Indenização na aposentadoria

 Material Escolar

 Clube Campo próprio

 Plano Odontológico: Prevident

O Sintipel sempre foi 
um Sindicato que tra-
tou a categoria pape-
leira com enorme res-
peito. União e traba-
lho bem feito são as 
marcas dessa entida-
de que se notabilizou 
no meio Sindical por 
ser um Sindicato de 
pensamentos moder-
nos, sempre colocan-
do os interesses da ca-

tegoria em primeiro lugar.
Por isso, procuramos sempre renovar nossa equi-
pe (mais de 50% dos componentes da Chapa 1 são 
membros novos) com o intuito de renovar as idei-
as e dar aos trabalhadores e trabalhadoras da cate-
goria o que há de melhor na busca por melhores be-
nefícios para categoria. Porém, não abrimos mão 
daqueles que tem grande experiência para dar, ob-
viamente, o suporte necessário aos nossos novos 
dirigentes.
Vale lembrar que o Sintipel está de portas abertas e 
a disposição da população de Piracicaba. Ou seja, 
Nosso Sindicato além de trabalhar pela categoria 
é, também, uma entidade, do ponto de vista insti-
tucional, preocupada com o bem-estar da popula-
ção da cidade.
Portanto, mais uma vez pedimos o seu voto de con-
fiança na Chapa 1 de lutas e conquistas, assumindo 
o compromisso de continuarmos lutando pela am-
pliação da nossa rede de serviços.



UM PROGRAMA DE TRABALHO CONSTRUÍDO
A PARTIR DAS ASPIRAÇÕES DOS TRABALHADORES

24 E 25 DE MARÇO VOTE CHAPA 1

Programa de Trabalho 
da Chapa 1

1 – Valorização salarial permanente, com prioridade ao piso sala-
rial

2 – Unificação dos pisos no setor de Artefatos (ao valor maior)

3 – Premiação da PLR de maneira socialmente justa, em todos os 
setores

4 – Ampliação de benefícios no setor de Artefatos

5 – Planos de cargos e salários realizados de maneira transparen-
te

6 – Critérios claros e objetivos na política de promoção nas em-
presas

7 – Profissional de saúde habilitado nos turnos noturnos para as-
sistência à saúde e primeiros socorros

8 – Ampliar e garantir a participação dos trabalhadores e diri-
gentes sindicais nas reuniões da CIPA

9 – Luta permanente contra a terceirização e outras formas de 
precarização das condições de trabalho

10 – Avançar rumo a primarização

11 – Treinamento e qualificação profissional com prioridade aos 
trabalhadores das pequenas empresas

12 – Seminários e programas em caráter Tripartite para Cipeiros

13 – Valorização da brigada de incêndio com ticket alimentação 
e outros incentivos

14 – Maior atenção por parte das empresas (concessão de bolsas 
de estudo) e ampliação da participação dos filhos dos papeleiros 
nas escolas do SESI e sistemas

15 – Combate a todas as formas de discriminação em questões 
como raça, credo, gênero e etnia

16 – Desenvolver políticas de combate à violência contra as mu-
lheres

17 – Conscientização e Defesa do meio ambiente

18 – Luta contra o Fim do Fator Previdenciário e Defesa perma-
nente dos direitos dos aposentados

Francisco Pinto Filho (Chico) - Presidente • Sérgio Augus-

to Gonçalves (Barata) • José Nivaldo Carletti (Jucão) • José 

Maria Rodrigues de Souza (Zé) • Edson Alburquerque (Co-

rintiano) • Cesar Roberto Fortarell (Pardal) • Odair de Almei-

da Barros (Dadá) • Claudemir Rodrigues (Crau) • Clauderval 

Ferreira de Souza (Irmão) • Donizete Aparecido Pulpa Mes-

colote (Doni) • Ednilson Fernando Vitti • Aguinaldo da Silva 

Pereira (Guina) • Edson Carlos Volponi (Volponi) • Abel Vir-

ginio de Almeida • Emerson Machado Cavalheiro (Denti-

nho) • Fagner Eduardo de Oliveira (Zequinha) • Luis Carlos 

Alves (Formiga) • Isaias Ribeiro Leite (Zaia) • José Carlos 

Santos da Boa Hora • José Luiz Berto (Zé Berto) • Edson de 

Jesus Berto • Carlos Roberto dos Santos (Carlinhos da Fabri-

cação) • Antonio Marcos Pellegrini • Anderson Francisco da 

Silva (Negão) • João Domingos Bonato (João Trator) • Mario 

Custódio Camargo • Osvaldo de Jesus Bolani • Adilson Cae-

tano Santos (Mineiro) • Rogerio Rodrigues de Souza (Bauru) 

• Sebastião Esteves Gomes (Tião) • Adilson Alves Cardoso • 

Valter Alberto Pastana (São Pedro) • Valter Petrini Pincke • 

Vildal Lourencini Junior.


