
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA 

DE PIRACICABA 
Categorias: artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório, de artefatos de pastas, papel, 

papelão, cartolina e cartão não classificados, de celulose e outras pastas para a fabricação de papel, 
de embalagens de papel, de embalagens de papelão – inclusive a fabricação de papelão corrugado, de 
papel, de papelão liso e cartolina e cartão no estado de São Paulo. 

CNPJ: 54.407.242/0001-23 

Fundado em: 12/08/1958          Carta Sindical: Livro: 027 Página: 026 Ano: 1958 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

1 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Santo Antônio, 480 – Centro – Piracicaba – SP Cep. 13.400-160 - Fone – 19 – 34224589 – 34226144 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de 

Piracicaba, por seu Presidente abaixo assinado, convoca os associados e integrantes 

da categoria profissional, funcionários da empresa REIPEL Reciclagem e Industria de 

Papeis Especiais Ltda, localizada na Av. Virgilio da Silva Fagundes, nº 846, Bairro 

Santa Terezinha, em Piracicaba SP, para a Assembleia Extraordinária a realizar-se no 

dia, 20 de janeiro de 2020, as 06:h30 horas, em primeira convocação, e caso não haja 

número legal, as 07:h30 horas, em segunda convocação, nas dependências da 

empresa, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Renovação do Acordo 

Coletivo de Trabalho sobre assistência medica, vencido em 31/10/2019; 2) Concessão 

de poderes ao sindicato em relação 01(um), 02 (dois) e outros assuntos, para 

empreender negociação coletiva e celebração, renovação, extensão ou aditamento de 

Acordo Coletivo de Trabalho, ou ainda empreender ação judicial como substituto 

processual, em caso de malogro nas negociações no sentido de garantir os direitos 

dos trabalhadores; 3) outros assuntos. Piracicaba, 13 de janeiro de 2020. 

 

 

Emerson Machado Cavalheiro  

Presidente 

  

OBS: EDITAL ENCONTRA-SE FIXADO NA SEDE E SEDE CAMPESTRE DO 

SINDIATO E LOCAIS DE TRABALHO E MIDIAS SOCIAIS DA ENTIDADE. 


