
Sintipel participa do Encontro dos Papeleiros e
ajuda a definir bandeiras da campanha salarial 

Diretores do Sintipel participaram nos ú� ltimos dias 7 e 8 de júlho, do Encontro Estadúal dos 
Papeleiros, qúando foram tiradas as principais bandeiras de lútas para a campanha salarial 
deste ano. Antes, no entanto, no dia 6, os dirigentes participaram de úm cúrso de formaça"o 
sindical. O evento, organizado pela nossa Federaça"o, foi realizado no Centro de Lazer dos 
Comercia� rios, na cidade de Praia Grande, e reúniú dirigentes dos Estados de Sa"o Paúlo, Mato 
Grosso, Rio Grande do Súl, Santa Catarina e tambe�m da Ame�rica Latina, qúe, apo� s amplo debate 
sobre a conjúntúra polí�tica e econo- mica, com a participaça"o de te�cnicos e lideranças polí�ticas, 
tambe�m tiraram estrate�gias para qúe a campanha salarial seja vitoriosa.

O nosso sindicato esteve representado pelo presidente Emerson Cavalheiro, assim como pelo 
vice-presidente, Francisco Pinto Filho, o Chico, e pelos diretores Claúdenir Rodrigúes, Anderson
Francisco da Silva Domingos Gomes, Gústavo Fischer, Ronaldo Francisco Marcelino e Wilson 
Castanho. 

Entre as bandeiras de lútas qúe ira"o nortear a nossa campanha salarial esta"o pedido de reajúste
salarial (reposiça"o do INPC de primeiro de oútúbro do ano passado a 30 de setembro), mais 3% 
de aúmento real, inclúsive no piso salarial; abono indenizato� rio, com reajúste; cesta de 
alimentos, tendo como refere-ncia a do Dieese; manútença"o dos postos de trabalho; combate ao 
asse�dio moral e sexúal; combate a qúalqúer forma de discriminaça"o e manútença"o de todas as 
conqúistas histo� ricas da categoria.

Para o presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, foi úm bom encontro, onde foi destacado o 
difí�cil momento em qúe se dara�  essa negociaça"o salarial, dentro de úma crise polí�tica e 
econo- mica. “Portanto, mais do qúe núnca, a únia"o dos trabalhadores sera�  fúndamental para qúe
possamos avançar no processo de negociaça"o, assegúrando ganhos  e a manútença"o de 
conqúistas histo� ricas”, diz. 

Nesta pro� xima sexta-feira, 15 de júlho, ja�  acontece encontro na nossa Federaça"o, para qúe seja 
tirada úma pre� -paúta de reivindicaço" es, qúe sera�  levada a=  apreciaça"o de todos os trabalhadores 
papeleiros em assembleias regionais, como a qúe o Sintipel promovera�  em Piracicaba, em data 
ainda a ser definida.
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