
LUTAS E CONQUISTAS 
A SERVIÇO DA CATEGORIA

A diretoria do Sintipel vem marcando de 
forma positiva a história desta entidade de-
senvolvendo importantes trabalhos em prol 
da categoria, sempre com muita organização, 
responsabilidade social e determinação na 
execução dos seus trabalhos.

Por isso, a CHAPA 1, encabeçada pelo pre-
sidente Francisco Pinto Filho, o Chico, pede 
o seu voto para que este trabalho continue 
sendo trilhado na busca por mais conquistas 
à categoria.

Ao longo dos últimos anos, sempre na 
linha de frente das lutas e mobilizações, 

conquistamos aumento real nas campa-
nhas salariais, garantimos benefícios nas 
áreas sociais, como serviço de assistência 
médica, odontológica e jurídica, cesta de 
alimentos (as empresas que não fornecem 
cesta são obrigadas a pagar em ticket ali-
mentação), material escolar e PLR, assim 
como a intensificação do trabalho de base 
e a participação nas principais manifesta-
ções políticas e sindicais, tudo para garantir 
melhores condições de trabalho e avanços 
à nossa sociedade. 

Proporcionamos lazer aos associados e de-

pendentes disponibilizando o nosso Clube de 
Campo e a Colônia de Férias, tudo com ampla 
infraestrutura aos nossos companheiros.  

Também contamos com o apoio e respei-
to da Federação Estadual dos Papeleiros e 
da Central Força Sindical, sempre ao nosso 
lado nas lutas e reivindicações em favor da 
categoria.

Portanto, trabalhadores e trabalhadoras, nos 
dias 24 e 25 de março deste ano, vote em quem 
trabalha por você e pela nossa categoria. Vote 
CHAPA 1 e reeleja quem tem um histórico 
de lutas e conquistas a serviço da categoria.

DIAS 24 E 25 DE MARÇO VOTE CHAPA 1

ELEIÇÕES DA DIRETORIA DO STI PAPEL DE PIRACICABA
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Companheiros e Companheiras,
Estamos novamente nos colocando à disposição da categoria 

papeleira de Piracicaba para comandarmos a nossa luta rumo a 
um futuro melhor.

A unidade é a marca registrada do nosso trabalho e a grande 
ferramenta para ampliarmos nossas conquistas, que já são bas-
tante conhecidas em todo setor papeleiro do Estado. Graças a 
nossa organização e o apoio da categoria realizamos Campanhas 
Salariais bem sucedidas avançando acima da legislação tanto nas 
cláusulas econômicas quanto nas sociais. As negociações por 
empresa têm garantido mais direitos seja com negociações diretas 
com os empresários ou na Justiça do Trabalho, uma vez que nosso 
diretores de base estão sempre atentos às reais necessidades dos 
(as) companheiros (as).

A participação do nosso Sindicato na política institucional da 
cidade com ações positivas no campo da saúde e segurança no tra-
balho e na defesa do emprego tem nos posicionado como referência 
nesses setores, onde somos respeitados na Federação Estadual dos 
Papeleiros e na Central Força Sindical, graças ao trabalho sério e 
dedicado que temos desenvolvido ao longo dos anos.

Com a consciência do dever cumprido e o compromisso de 
continuarmos ampliando a nossa luta e a rede de serviços qua-
lificada da nossa entidade, queremos o seu voto de confiança 
na Chapa 1 Lutas e Conquistas.

Claudemir Rodrigues (Crau) Clauderval Ferreira de Souza (Irmão)

Emerson Machado 
Cavalheiro (Dentinho)

Fagner Eduardo de 
Oliveira (Zequinha)

Abel Virginio de Almeida

José Nivaldo Carletti (Jucão)

Edson de Jesus Berto

Rogerio Rodrigues de Souza (Bauru) Sebastião Esteves Gomes (Tião)

Francisco Pinto Filho (Chico)

Sérgio Augusto Gonçalves (Barata)

Carlos Roberto dos Santos 
(Carlinhos da Fabricação)

Antonio Marcos Pellegrini

Adilson Caetano Santos (Mineiro)

 Emerson Machado Cavalheiro é o candidato à vice-presidência da Chapa 
1 “Lutas e Conquistas” e sabe que o cargo só amplia ainda mais as responsa-
bilidades no trabalho de representar, e bem, a categoria. Funcionário da Oji 
Papéis desde 1995, onde é operador de máquinas, Emerson é filho de Lázaro 
Machado Cavalheiro, que também integrou a diretoria do Sintipel, e diz que o 
movimento sindical não é nenhuma novidade para ele, que no atual mandato é 
o secretário de Esportes e Lazer. “É um cargo bastante importante, mas agora 
a vice-presidência amplia ainda mais a nossa responsabilidade, uma vez que o 
nosso desafio será apoiar toda diretoria nas diversas atividades e o empenho 
nosso terá que ser ainda maior. Espero contar com a colaboração de todos nestes 
novos desafios”, afirma.

Emerson Machado Cavalheiro é o
candidato à vice-presidência da Chapa 1

Francisco Pinto Filho (Chico)
Encabeçador da Chapa 1

SECRETÁRIO DE ESPORTES QUER
PROMOVER ATIVIDADES PARA AMPLIAR 

LAZER, ENTRETENIMENTO E INTEGRAÇÃO

Aguinaldo da Silva Pereira (Guina) candidato da Chapa 1 “Lutas e Con-
quistas” sabe que será um grande desafio assumir a Secretaria de Esportes 
e Lazer, uma vez que sua proposta é de ampliar o lazer, o entretenimento 
e a integração da categoria, através de campeonatos, torneios e eventos. 
Para isso, Guina, que é funcionário da Klabin há 13 anos, atuando como 
operador na máquina de papel 2, e há dois mandatos no Sintipel, espera 
contar com o apoio e participação de toda a diretoria

Aguinaldo da Silva Pereira (Guina) é candidato a 
secretário de Esportes e Lazer da Chapa 1

VICE-PRESIDÊNCIA DO SINDICATO 
VAI AMPLIAR AS RESPONSABILIDADES

CHAPA 1 LUTAS E CONQUISTAS PARA A CATEGORIA PAPELEIRA
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Clauderval Ferreira de Souza (Irmão) Donizete Aparecido Pulpa 
Mescolote (Doni)

Ednilson Fernando Vitti

Edson Albuquerque (Corintiano)

Edson Carlos Volponi (Volponi)

Fagner Eduardo de 
Oliveira (Zequinha)

Cesar Roberto Fortarell (Pardal)

Isaias Ribeiro Leite (Zaia) José Carlos Santos da Boa Hora José Luiz Berto (Zé Berto)

José Nivaldo Carletti (Jucão)

João Domingos Bonato (João Trator)

Luis Carlos Alves (Formiga)

Sebastião Esteves Gomes (Tião)

José Maria Rodrigues de Souza (Zé)

Valter Petrini Pincke Vildal Lourencini JuniorValter Alberto Pastana (São Pedro)

Odair de Almeida Barros (Dadá)

Osvaldo de Jesus BolaniMario Custódio Camargo

Aguinaldo da Silva Pereira (Guina)

Antonio Marcos Pellegrini Anderson Francisco da Silva (Negão)

Adilson Alves Cardoso

CHAPA 1 LUTAS E CONQUISTAS PARA A CATEGORIA PAPELEIRA



PROGRAMA DE TRABALHO DA CHAPA 1

    4

SEMINÁRIO DEFINE PROGRAMA 
DE TRABALHO DA CHAPA 1

1 – Valorização salarial permanente, com prioridade ao piso salarial
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 transparente
6 – Critérios claros e objetivos na política de promoção nas empresas
7 – Profissional de saúde habilitado nos turnos noturnos para 
      assistência à saúde e primeiros socorros
8 – Ampliar e garantir a participação dos trabalhadores e 
      dirigentes 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 Sistema S
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 mulheres
17 – Conscientização e Defesa do Meio Ambiente
18 – Luta contra o Fim do Fator Previdenciário e Defesa 
        permanente dos direitos dos aposentados

A Chapa 1, encabeçada pelo presidente Francisco Pinto Filho (Chico), 
realizou no sábado, dia 22 de fevereiro de 2014, importante seminário 
cujos temas debatidos foram a situação econômica, política e social do 
país e questões específicas da categoria. Essa reunião foi o grande ponto 
de partida para o desenvolvimento do Programa de Trabalho da Chapa 1.

Essa organização e planejamento demonstrados pela Chapa 1 confirmam 
todo o comprometimento e preocupação que essa diretoria tem em trabalhar 
pelos interesses dos companheiros papeleiros de Piracicaba.

“Francisco Pinto Filho, para nós o Chico 
do Sindicato dos Papeleiros, é um exemplo 
de sindicalista: atuante e equilibrado, tem 
obtido várias conquistas à sua categoria ao 
longo dos anos. Além disso, tem uma atua-
ção destacada nos diversos fóruns e espaços 
democráticos de nossa comunidade, sempre 
defendendo os interesses do conjunto da 
classe trabalhadora. Para nós, do Governo 
Municipal, o Chico é sempre uma voz que 
ouvimos e que nos ajuda a pensar em políticas públicas que 
contribuam para a melhoria do bem estar de nossa população”. 

Gabriel Ferrato é prefeito de Piracicaba

“A liderança do Chico é incontes-
tável. Ele tem um trabalho de luta de 
mais de 20 anos no movimento sindi-
cal, e neste período a categoria teve 
ganhos expressivos. O reconhecimen-
to de todo este trabalho e dedicação 
tem sido a sua recondução para que 
continue à frente do Sindicato dos 
Papeleiros de Piracicaba”. 

Barjas Negri foi prefeito de Piracicaba, ministro da Saúde e hoje 
é presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
do Estado de São Paulo (FDE)

“A Federação Estadual dos Pa-
peleiros dá total apoio a Chapa 1 
liderada pelo presidente Chico que 
junto com sua diretoria vem desen-
volvendo um trabalho excelente em 
prol dos trabalhadores papeleiros. 
Renovação, juventude, experiência e 
muito trabalho são as marcas desta 
Diretoria”. 
Ozano Pereira da Silva é presidente 
da Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Papel, Papelão e 
Cortiça do Estado de São Paulo

AUTORIDADES E LIDERANÇAS SINDICAIS DESTACAM AS 
QUALIDADES DO NOSSO SINDICATO E DO PRESIDENTE CHICO

“O Chico é um ponto de 
equilíbrio do movimento 
sindical de Piracicaba e da 
nossa região. Ele é bem 
ponderado, analisa tudo 
com muito cuidado, cautela 
e responsabilidade, ouvindo 
sempre a todos para tomar 
decisões. Realmente é um 
líder sindical conciliador, 
que está sempre batalhan-
do, enfim, um exemplo para 
todos nós. Ele tem feito his-

tória no movimento sindical, sendo responsável pela conquista 
de inúmeros benefícios e avanços para a classe trabalhadora, 
especialmente para a do setor do papel, participando ativamente 
das principais lutas”.

 Fânio Luis Gomes é presidente do Sindicato de Alimen-
tação de Piracicaba e do Conespi (Conselho das Entidades 

Sindicais de Piracicaba) 

“O Chico é um líder sindical que trabalha muito, tendo um traba-
lho exemplar na área 
de segurança, sendo 
o responsável pela 
criação da Comsepre 
(Comissão Municipal 
de Prevenção aos 
Acidentes de Traba-
lho), assim como deu 
o pontapé para que 
o Cerest (Centro de 
Referência em Saúde 
do Trabalhador) fosse 
instalado em Pira-
cicaba. Realmente, 
trata-se de um líder exemplar do movimento sindical e da central 
Força Sindical”. 
José Luiz Ribeiro é vereador e presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho

“O Sindicato dos 
Papeleiros de Piraci-
caba, liderados pelo 
companheiro Frans-
cisco Pinto Filho, co-
nhecido como Chico, 
faz parte de um gru-
po de sindicatos que 
ousou em mudar a 
forma de fazer sindi-
cato, passando atuar 
não só em defesa da 
sua categoria, mas 

dos trabalhadores como um todo, para a formação de uma 
sociedade mais justa para todos”.

José Antonio Fernandes Paiva é vereador e presidente do 
Sindicato dos Bancários de Piracicaba

A partir do mo-
mento em que foi 
eleito Presidente do 
STI Papel Limeira, José 
Roberto Vieira Junior 
(Betinho), realizou um 
brilhante trabalho de 
saneamento das fi-
nanças e reconstrução 
da entidade. Sempre 
lutou pela ampliação 
das conquistas e pela 
busca de maiores benefícios para a categoria papeleira. Os traba-
lhadores estão muito satisfeitos com a maneira na qual ele vem 
conduzindo o Sindicato de Limeira. Por tudo isso é o coordenador 
das eleições do nosso Sindicato. 

José Roberto Vieira Junior (Betinho) é presidente do STI Papel 
de Limeira, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores 
Papeleiros do Estado de S. Paulo e Diretor da Força Sindical

O seu Sindicato acaba de assinar um importante contrato de Assistência Odontológica 
para você e sua família com uma importante empresa especializada: a PREVIDENT AS-
SISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
Agora você terá mais de 3.000 pontos de atendimento e um PLANO QUE PODE ATEN-
DÊ-LO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. Você poderá ser atendido em mais de 235 
procedimentos incluindo Urgência e Emergencia, Prevenção, Radiografias, Cirurgias, 
Atendimento Especializado às Crianças, Tratamentos de Canal, Todos os tipos de Restau-
ração em todos os dentes, Tratamento de Gengivas e Aparelhos Ortodônticos e alguns 
tipos de Próteses e o melhor de tudo isso é que você não vai precisar gastar nada!!!
Foi um trabalho da Chapa 1 “Lutas e Conquistas” que proporcionou esse presente de 
1° de Maio para você!
Agora, você terá um bom motivo para estar ao lado de quem se preocupa com sua profissão, 
seu convívio social, sua saúde e de sua família.
Procure se informar no seu Sindicato como fazer para participar dessa maravilhosa conquista!

PLANO ODONTOLÓGICO: MAIS UMA CONQUISTA PARA A CATEGORIA

Programa da Chapa 1 foi 
criado durante o Seminário

     VOTE CHAPA 1 E VAMOS JUNTOS DEFENDER OS INTERESSES A CATEGORIA


