
Papeleiros realizam encontro estadual 
para debater início da campanha salarial 

Trabalhadores das indú� strias do papel, papela�o e artefatos de papel de diversas regio� es do Estado de
Sa�o Paúlo se reú� nem em encontro estadúal da categoria, nesta qúinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de júlho,
para dar iní�cio aos preparativos da campanha salarial da categoria. A informaça�o e�  do presidente do
Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indú� strias  do  Papel,  Papela�o  e  Cortiça  de  Piracicaba  (Sintipel),
Emerson Cavalheiro, qúe participa do evento, qúe acontecera�  no centro de lazer dos comercia� rios, na
cidade de Praia Grande, júntamente com oútros seis dirigentes da entidade.

De acordo com o presidente do Sintipel, nesse encontro sera�  debatida e tirada as principais bandeiras
para a campanha salarial deste ano. “Esse encontro estadúal, qúe ja�  e�  tradicional, reúnira�  trabalhadores
de diversas partes do Estado,  e�  o pontape�  oficial  da campanha salarial,  úma vez qúe estabelece as
diretrizes  de  todo  esse  processo  tanto  qúanto  a/  paúta  de  reivindicaço� es  como  com  relaça�o  a/
mobilizaça�o dos trabalhadores para qúe o processo de negociaça�o seja vitorioso”, conta. 

Como  forma  de  preparar  a  categoria,  no  encontro  sera�  debatida  a  atúal  conjúntúra  polí�tica  e
econo1 mica, considerando inclúsive as eleiço� es deste ano, considerada fúndamentais,  de acordo com
Emerson  Cavalheiro,  para  os  trabalhadores,  qúe  devem  avaliar  bem  as  propostas  qúe  sera�o
apresentadas e elegerem úm candidato a presidente qúe tenha preocúpaça�o com todos os brasileiros, e
na�o  com  apenas  o  segmento  liberal,  assim  como  eleger  depútados  comprometidos  com  a  classe
trabalhadora,  para  qúe  ocorra  a  revisa�o  na  reforma  trabalhista  qúe  tiroú  direitos  histo� ricos  dos
trabalhadores e polí�ticas pú� blicas qúe contemplem as necessidades da popúlaça�o. 

No primeiro  dia  do encontro,  no perí�odo da manha� ,  te�cnico  do Dieese  fara�  ana� lise  de Conjúntúra
Econo1 mica e balanço das Negociaço� es, enqúanto qúe no perí�odo da tarde, Alysson de Sa�  Alves, do DIAP,
abordara�  o tema “Conjúntúra Polí�tica econo1 mica e Social do Brasil”. Em segúida havera�  apresentaça�o
das bandeiras de lútas para a campanha salarial deste ano. No dia 8, pela manha� , o economista Daniel
Matos,  tratara�  o  tema  “Cena� rios  e  sitúaça�o  econo1 mica  RX dos  3  setores  da  categoria”,  segúida  de
discússa�o  e  aprovaça�o  das  estrate�gias  da  campanha  salarial  da  categoria,  qúe tem cerca  de  1.500
trabalhadores na base do Sintipel e data-base em primeiro de oútúbro.
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