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Entrega da Pauta de reivindicações 2018/2019
A Pauta de reivindicações dos setores Artefatos, Papelão Ondulado e Papel e Celulose foi entregue ao  Sindicato 
Patronal no dia 21 de agosto de 2018 no auditório do SEPACO em São Paulo. PÁGINA 03

STI Papel, Papelão e Cortiça de Guarulhos e Região apoia o projeto 
Segurança e Educação, Juntas na Prevenção. PÁGINA 02

“Dia do Basta”: Diretoria do STI Papel, Papelão e Cortiça de Guarulhos e Região participou do 
protesto em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP. PÁGINA 06

Sigamos
unidos e
na luta

PÁGINA 02
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE GUARULHOS, ARUJÁ E ITAQUAQUECETUBA

Agosto/Setembro de 2018

Foto: Toninho/Troad

Fo
to

: T
on

in
ho

/T
ro

ad

Di
vu

lga
çã

o

GRANDE FESTA NO 
DIA 21 DE OUTUBRO
Será uma festa especial, 
com música ao vivo, sorteio 
de brindes e entrega da 
premiação do Concurso do 
Dia das Crianças. PÁGINA 02PÁGINAS 4 E 5
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CONFRATERNIZAÇÃOPALAVRA DO PRESIDENTE

Diante de um cenário 
alarmante com perdas 
consideráveis dos Di-
reitos Trabalhistas e de 
nossa economia, o tra-
balhador precisa estar 
atento a atual conjun-
tura social e política de 
nosso país que enfren-
ta grandes desafios à 
classe trabalhadora e 
suas lideranças sindi-
cais, como ameaças aos 
direitos previdenciários, 
reforma trabalhista, altas taxas de 
juros, políticas que valorizam o 
mercado financeiro em detrimen-
to da produção e altos índices de 
desemprego, com precarização do 
trabalho, litígio dos direitos traba-
lhistas que estão sendo ignorados 
e destituídos, bem como os altos 
índices da inflação, entre outros 
tributos que colocam os trabalha-
dores em uma situação econômica 
sem precedentes.

Próximo ao primeiro processo 
eleitoral pós-reforma trabalhista, 
o momento exige que estejamos 
atentos a todo tipo de intimidação e 
falta de compromisso com a pauta do 
trabalhador por parte dos nossos go-
vernantes, legisladores e candidatos.

Já não podemos ignorar as 
propostas e os candidatos que se 
apresentam em todos os âmbitos 
da sociedade. Todos o aspectos 
precisam ser levados em consi-
deração. Neste sentido, se faz 
necessário que possamos estudar 
as proposituras das pessoas e dos 
partidos e suas alianças político-
partidárias, e essencialmente, 
elegermos e reelegermos repre-
sentantes compromissados com 
a pauta do trabalhador. Não se 
deixem enganar.

A Reforma Trabalhista já mos-
tra a sua verdadeira faceta, seja 
pela profunda precarização dos 
novos postos de trabalho ou pelas 
decisões judiciais que retalham 
as devidas pretensões trabalhis-
tas. Assim como devemos estar 
atentos ao fantasma da Reforma 
Previdenciária que nos ronda e é 
sim uma ameaça ao trabalhador.

Além destas pautas, também 
temos que escolher representantes 
que tenham propostas e indicações 
para temas importantes de nosso 
cotidiano, como educação, saúde 
e segurança.

Em ano eleitoral, aprovei-
tamos também para ressaltar 
que devemos buscar inserir as 
pautas social e trabalhista nos 
programas dos candidatos, a fim 
de debater nossas reivindicações 

e lutas.  Devemos 
ter o entendimento 
para que possamos 
identificar quem é 
a favor do povo tra-
balhador e que pode 
contribuir efetiva-
mente  para o cres-
cimento deste país.

Há tempos, nós do 
movimento Sindical, 
temos lutado e cons-
cientizado os trabalha-

dores contra o desmonte das Refor-
mas Trabalhista e da Previdência e 
outras tantas que figuram na lista 
de urgência do Governo. E é neste 
cenário que temos buscado nos 
manter unidos contra a Reforma 
Trabalhista que desconstitui  direi-
tos e aniquila o direito ao trabalho 
com justos salários, jornada de 
trabalho referendado, ambiente sa-
lutar e excelente infraestrutura para 
o desempenho das atividades labo-
rais, ações de prevenção à saúde 
e de acidentes, reconhecimento 
profissional, entre outros. O fim do 
imposto sindical está sendo come-
morado erroneamente como sendo 
uma arrecadação que só beneficia 
a entidade sindical, esquecendo-se 
de que os avanços importantes da 
relação Capital X Trabalho constiu-
ídos ao longo de décadas – como 
melhorias no ambiente de trabalho, 
acordos de jornada de trabalho, 
entre outros, vão além da CLT e 
são resultado da intermediação 
sindical. Na mesma medida em 
que o trabalhador precisa das leis 
para assegurar os seus direitos, 
ele precisa, e muito, do Sindicato 
como ferramenta de intermediação 
e garantia de que todas os direitos, 
benefícios entre outras conquistas 
importantes, como facilidades aos 
associados (descontos em institui-
ções educacionais, infraestrutura, 
acesso ao lazer, entre outros) sejam 
mantidas.

E para que tudo isso aconteça, 
a direção do Sindicato do Papel, 
Papelão e Artefatos de Guarulhos, 
Arujá e Itaquaquecetuba continua 
preparada e consciente da sua res-
ponsabilidade e compromisso com 
os trabalhadores que representam. 
Em nosso trabalho, foram vários 
os momentos que transpomos de-
safios impostos por maus empre-
gadores e lutamos por segurança 
no ambiente de trabalho, melhor 
remuneração e condição de tra-
balho, etc. Portanto, é chegada 
a hora que todos nós estejamos 
mais unidos do que nunca contra 
os desmontes e descons tuições 
de direitos.

Sigamos unidos e na luta 

Eduardo Neves, presidente
do STI Papel, Papelão e 
Artefatos de Guarulhos, 
Arujá e Itaquaquecetuba 

O Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Papel, Papelão 
e Cortiça de Guarulhos, Arujá e 
Itaquaquecetuba convida a todos 
os associados para nossa Festa 
de Confraternização no dia  21 
de outubro, a partir das 9h, em 

nosso Clube de Campo.
Além de ser um momento 

de descontração e união entre 
os trabalhadores da nossa cate-
goria, o evento vai comemorar  
mais um ano de dedicação e luta 
pela valorização do trabalhador. 

Também estaremos prestigian-
do nossa final do Campeonato 
de Futebol Society.

Será uma festa especial, com 
música ao vivo, sorteio de brin-
des e entrega da premiação do 
Concurso do Dia das Crianças.

Venha e participe 
com a sua família!
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Sindicato Trab. nas Ind. do Papel, 
Papelão e Cortiça de Guarulhos, 

Arujá e Itaquaquecetuba
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SINDICAL

O Sindicato do Papel, Papelão e Artefatos,  a Federação do 
Papel do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul e demais 
Sindicatos filiados entregaram a pauta de reivindicações dos 
setores Artefatos, Papelão Ondulado e Papel e Celulose para 
o Sindicato Patronal no dia 21 de agosto de 2018 no auditório 
do SEPACO em São Paulo.

“O momento requer muita atenção, luta 
e perseverança das lideranças Sindicais 

que, trabalham e negociam em favor dos 
trabalhadores sindicalizados, garantindo a 
manutenção de direitos e de novas conquistas.”

Eduardo Neves, presidente do STI Papel, Papelão
e Artefatos de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba.

Entrega da Pauta de reivindicações 2018/2019

Eduardo Neves, presidente do STI Papel, Papelão e Artefatos de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba
 e Presidente da Federação Betinho entregam pauta de reivindicações ao Patronal.

Ao centro, Jerônimo José Garcia Ruiz, Setor Papel e Celulose
Ao centro, Synésio Batista da Costa, negociador patronal 
Artefatos de Papel do Estado de São Paulo

Ao centro, Carlos Procópio, presidente do 
SINPESP - Setor Papelão Ondulado

EDUARDO RAMOS / DAMAPEL
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP

WALDIR GABRIEL FILHO / PRETTI
CAIXA DE FERRAMENTAS

MARCOS CHAVES / DAMAPEL
APARADOR DE PELOS

1O LUGAR: Rodrigo dos Santos Oliveira 
Emprea: Damapel

2O LUGAR: João Paulo de Souza
Empresa: Riacho

3O LUGAR: Nilton Paulo de Souza
Empresa: Fabricadora de Papéis Bonsucesso

4O LUGAR: Eduardo Ramos
Empresa: Damapel

5O LUGAR: Washington F. de Moraes Coutinho
Empresa: Savar

VENCEDORES DO CONCURSO CULTURAL -DIA DOS PAIS 2018

GANHADORES - BOLÃO COPA DO MUNDO 2018

CONCURSO/BOLÃO
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ACONTECEU
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Em iniciativa pioneira, os alunos 
da EPG Álvares de Azevedo no com-
plexo do CEU Ottawa/Uirapuru, 
participaram no dia 17 de agosto, 
da 2ª edição do projeto Segurança 
e Educação, juntas na Prevenção. 

A ação de conscientização é 
resultado da parceira entre a Secre-
taria para Assuntos de Segurança 
Pública – SASP e a Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
– SECEL com o apoio do Sindicato 
dos trabalhadores nas Indústrias de 
Papel, Papelão e Artefatos de Gua-
rulhos, Arujá e Itaquaquecetuba, 
da Secretaria de Meio Ambiente, 
com o programa Ilhas Verdes e da 
Secretaria de Saúde, com vacina-
ção de Pólio e Sarampo, Influenza 
e Febre Amarela e a realização de 
testes de Tuberculose, Sífilis – HIV 
e de Hepatite tipo B e C.

Segundo Eduardo Henrique 
Neves, presidente do STI Papel, 
Papelão e Artefatos de Guarulhos, 
Arujá e Itaquaquecetuba, o apoio e 
a participação da entidade sindical 

em um evento com esta abrangên-
cia junto à comunidade é de suma 
importância para a interação e 
desenvolvimento social. “O papel 
social do Sindicato vai além do 
compromisso com o trabalhador 
e passa sim, pela integração com 
todas as esferas de nossa socie-
dade, como infraestrutura, saúde, 
educação, segurança e relação e 
respeito com o meio ambiente, o 
que tem resultado direto com a 
qualidade de vida”. 

ATIVIDADES - Ao longo da 
programação com participação nas 
rodas de conversa sobre Educação 
Ambiental: Reciclagem/Fauna e 
Flora, Malefícios das Drogas Ilícitas, 
e de palestra sobre Saúde Bucal e 
Prevenção, com a distribuição de 
kit de higiene para os estudantes, 
os alunos puderam conferir uma 
mostra dos equipamentos da 
Guarda Municipal e até entrar nas 
viaturas, assim como acompanhar 
também uma apresentação do gru-
po de ginástica acrobática – Gigga.

Para finalizar as atividades, o 
pátio do CEU Ottawa contou com 
exibição do canil da Guarda Muni-
cipal, com demonstração de fases 
de adestramento dos cães, além 
dos diferentes tipos de abordagem. 

O secretário de Assuntos para 
a Segurança Pública, Gilvan Pas-
sos, falou um pouco sobre a ideia 
de aproximar a segurança da 
população. “Uma das formas que 
encontramos foi de nos aproximar 
das crianças por meio da Secretaria 
de Educação, pois elas precisam 
entender que os guardas são ami-
gos. Mostramos as viaturas para 
que as crianças pudessem entrar 
e ver como funciona. E, para fina-
lizar teve apresentação do canil. A 
Secretaria de Educação participou 
com outras apresentações e um 
pouco de cultura. A Secretaria da 
Saúde trouxe a vacinação e uma 
palestra sobre higiene bucal. Nossa 
intenção é levar esta iniciativa para 
todas as escolas e CEUs, como o 
CEU Ponte Alta, Soberana e Pimen-
tas”, concluiu.

STI Papel e Papelão e Cortiça de Guarulhos e Região
apoia o projeto Segurança e Educação, Juntas na Prevenção 

SINDICAL

“Dia Nacional do Basta”
A diretoria do STI Papel, Papelão e Cortiça de Guarulhos e Região 

participou do protesto em frente à Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo – FIESP, na capital paulista. A manifestação teve 
como objetivo,  massificar a Agenda Prioritária da Classe Trabalhado-
ra em todo o país e colocar, no debate eleitoral, as 22 propostas dos 
trabalhadores para a retomada de uma agenda de desenvolvimento 
econômico com justiça social.

Reunião Regional do Macro setor das Indústrias de Manufatura
Diretores do STI Papel,  Papelão e Cortiça de Guarulhos e Região 

participaram da Reunião Regional do Macro setor das Indústrias 
de Manufatura, junto com lideranças sindicais da Industriall. Sindi-
calistas discutiram, em São Paulo, as mudanças no sistema global 
de produção, a indústria 4.0 e o futuro do emprego, o futuro do 
sindicalismo, igualdade de oportunidades para jovens e mulheres, 
redes sindicais, entre outros temas. O evento aconteceu nos dias 
13 e 15 de agosto.

Reforma Trabalhista a serviço dos poderosos 
No dia 12 de julho, o STI Papel, Papelão e Cortiça de Guarulhos, 

Arujá e Itaquaquecetuba recebeu em sua sede, a Mestre e Doutora 
em Direito do Trabalho da PUC/SP, a Desembargadora do Trabalho, 
Dra. Ivani Contini Bramante, que palestrou sobre os efeitos da Lei 
13.467/2017. Participaram os Sindicatos de Guarulhos e Região.

CIDADANIA
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SERVIÇOS PRESTADOS  PELO STI PAPEL, PAPELÃO E ARTEFATOS DE GUARULHOS E REGIÃO

O Sindicato está atuando junto ao Ministério Público, 
agendando Mesa Redonda para as empresas denunciadas pelos 
trabalhadores e que não estão cumprindo a Convenção Coletiva.

JANEIRO a JULHO

Atendimento Médico
Consultas: ...........................................361
Exames: ................................................42

Atendimento Odontológico
Consultas: ...........................................875

Atendimento Juridico
Atendimento telefônico: ....................148
Atendimento Presencial: ....................110
Processos Abertos: ...............................15
Entretenimento
Venda de passaportes: .........................69
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SAÚDE

EDUCAÇÃO/CURSOS

FIQUE SÓCIO! (11) 2468-9765
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SAÚDE/BELEZA

LAZER/ENTRETENIMENTO
SERVIÇOS

FIQUE SÓCIO!
(11) 2468-9765

FIQUE SÓCIO!
(11) 2468-9765


