
Betinho resumiu sua avaliação 

sobre o 1º Encontro Nacional dos Pape-

leiros: um sucesso! O encontro aconte-

ce nos dias 20, 21 e 22 de julho, em 

Praia Grande, e contou, como aguarda-

do, com a presença de centenas de 

representantes de sindicatos de todas 

as regiões brasileiras. Foi lá que saiu a 

bandeira de lutas deste ano, com a 

participação de todos. 
Foram três dias, de acordo com 

Betinho, de muita discussão e aprendi-

zado. A interação entre representantes 

de trabalhadores de todo o Brasil é 

importante para todos, afirma, porque 

só fortalece ainda mais a categoria e 

quem ganha é o trabalhador. O tema do 

encontro foi justamente "Unir para 

conquistar" com abordagem, principal-

mente, na atual situação do Brasil e o 

reflexo aos trabalhadores. 
O encontro também contou com a 

importante participação de José Calix-

to, presidente da Confederação Nacio-

nal dos Trabalhadores nas Indústrias 

(CNTI), entidade em que Betinho é 

secretário Nacional do Departamento 

Nacional dos Trabalhadores nas Indus-

trias de Celulose, Papel, Papelão, Corti-

ça e Artefatos de Papel. "O nosso agra-

decimento a todos! Vamos em fren-

te!", diz Betinho.
Nas páginas 3, 4, 5 e 6, você confere 

os principais registros do encontro que 

foi considerado um marco para a cate-

goria papeleira. 
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• Reajuste Salarial – reposição INPC do 

IBGE mais 5% de aumento real;
• Abono Indenizatório R$ 2.500,00;
• Redução da jornada de trabalho para 

40 horas semanais no setor de Artefato e
• Cesta de alimentos de R$ 400,00;
• Abono de Férias 50% Salário Nominal 

(no retorno das férias);
• Proibição da terceirização na ativida-

de fabril;
• Manutenção dos postos de trabalho;
• Combate ao Assedio Moral e Sexual;
• Combate a qualquer forma de discrimi-

nação: racial, étnico e de gênero.

Definida a 
bandeira de 

lutas deste ano

Encontro, com muito êxito, foi ponto
de partida para unir categoria
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Palavra do
Presidente
Palavra do
Presidente

O 1º Encontro Nacional dos Pape- fortalecimento da categoria, com o 
leiros passou por agradáveis surpre- aperfeiçoamento dos conhecimentos 
sas.Com simples palavras, gostaria de de nossos sindicalistas para, desta 
agradecer pela oportunidade ofereci- forma, irmos à luta. 
da por tal convívio. Também não tenho dúvidas de 

Percebemos a necessidade de que a minha presença enquanto 
mais diálogos e informações dos cole- secretário Nacional do Departamento 
gas por longos tempos não vistos e Nacional dos Trabalhadores nas 
falados. Esse encontro, portanto, foi Industrias de Celulose, Papel, Pape-
muito mais valioso do que muitas lão, Cortiça e Artefatos de Papel, na 
cartas, e-mails, circulares ou declara- CNTI, ajuda muito esta maior intera-
ções oficiais. ção entre representantes da categoria 

Não tenho dúvidas de que a em todo Brasil. 
mesma sensação é compartilhada Falamos, agora, a mesma língua. 
com quem efetivamente participou O Departamento veio para fortalecer 
das atividades, das discussões e e, nas lutas, esta união cria, com cer-
conheceu mais sobre o setor. Leva- teza, boas perspectivas. Trabalhador, 
mos especialistas ao encontro para confira nosso carrochefe de 2016 na 
que pudessem, de forma clara e obje- capa deste informativo, e acompanhe 
tiva, auxiliar no entendimento de nossa luta. 
como o mercado foi afetado, os moti- É com grande alegria e satisfação 
vos pelos quais a economia não anda também que agradecemos a presen-
tão favorável e de que forma, nós, ça de todos no encontro, que foi reali-
representantes dos trabalhadores, zado graças a um conjunto de pessoas 
podemos atuar para nunca nos que se empenhou para que o evento 
esquecermos de nossa missão, que é fosse um sucesso! 
lutar para manutenção dos direitos já Senhores, somos exemplo! Somos 
existentes e garantir outros. espelho para a nossa categoria! Unir 

O trabalhador espera isso de nós. para Conquistar! 
E nós devemos sempre a ele o nosso Obrigado a todos! 
compromisso e isto é possível com o Betinho

S
ER

V
IÇ

O
S

 P
R

ES
TA

D
O

S
S

ER
V

IÇ
O

S
 P

R
ES

TA
D

O
S

Com a vigência do 
Novo Código de Proces-
so Civil, neste ano, pas-
saram a valer novas 
regras de pensão ali-
mentícia e mudanças 
significativas acontece-
ram no que diz respeito 
ao rigor da cobrança de 
parcelas atrasadas. Cri-
térios e valores aos quais 
dependentes têm direi-
to, por sua vez, perma-
necem como estão.

Entre as principais 
DESCONTOS

alterações, quem não pagar o valor devi-
A nova regra cria a possibilidade de 

do, poderá ser preso em regime fechado, 
desconto do valor devido, de forma par-

ter o nome negativado - inscrito no Sera-
celada, diretamento do salário do deve-

sa ou no SPC -, além de ver a dívida debi-
dor, em um limite de até 50% de seus 

tada diretamente do salário.
vencimentos líquidos no caso de execu-

Recebendo a cobrança de não paga-
ção de assalariado ou aposentado. Antes 

mento de determinado benefício, o juiz, 
não havia uma regra nesse sentido. Base-

por meio do chamado Processo de Ação 
ava-se em um entendimento de jurispru-

de Execução de Alimentos, efetuará o 
dência em que se falava que esse limite 

protesto judicial. Ou seja, caso o execu-
seria de 30%, mas não era algo normati-

tado, no prazo de três dias, não efetue o 
zado como agora.

pagamento, não prove que o efetuou ou 
O salário líquido, nesse caso, equiva-

não apresente justificativa da impossibi-
le ao que o devedor recebe descontadas, 

lidade de efetuá-lo, antes mesmo da 
apenas, taxas legais e contratuais com o 

prisão civil, o nome do devedor será 
empregador. Ou seja, nesse limite de 

incluído no banco de dados do SPC e do 
desconto de 50% não se leva em conside-

Serasa, gerando o cadastro como ina-
ração se o devedor tem um crédito con-

dimplente .
signado, por exemplo. O valor considera-

Até então, a inscrição do nome do 
do é o do salário bruto, subtraídos os 

devedor poderia ocorrer por meios infor-
descontos legais. Nesses casos, até 

mais. 
mesmo a conta bancária do devedor 

A regra até então vigente era omissa 
pode ser bloqueada.

com relação ao regime de prisão do deve-
dor, apesar de determinar a prisão, mui- Prazo para entrar com a ação:
tas vezes os devedores acabavam ficando A partir do primeiro mês de débito é 
juntamente com presos temporários, em possível solicitar a prisão do devedor. O 
uma espécie de semiliberdade. Com as mandado de prisão só é emitido, no 
novas regras, no entanto, o regime de entanto, após a terceira parcela devida. A 
prisão é claro e definido como fechado, prisão não afasta o débito e não exime o 
separado dos presos comuns, por 1 a 3 executado do pagamento das prestações 
meses. No regime fechado, o preso não vencidas, nem dos que continuam cor-
pode deixar a detenção. rendo.

JURÍDICO

Pensão alimentícia: atraso pode 
render prisão e "nome sujo"

Nossos agradecimentos
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Encontro Nacional dos Papeleiros
Centenas de representantes dos traba-

lhadores de todo o Brasil compareceram ao 
1º encontro, que já rendeu bons resultados. 
Especialista Regina Moreira foi a Praia Grande 
para falar de motivação em tempos de crise, 
sobre lideranças, assunto fundamental em 
discussão que envolve uma categoria tão 
importante no País. Os que marcaram presen-
ça, com certeza saíram com muito mais 
conhecimento.
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Encontro Nacional
Figuras importantes 

para a classe trabalhadora 
no Brasil estiveram no 
encontro, como o presi-
dente da Confederação 
Nacional dos Trabalhado-
res nas Indústrias (CNTI), 
José Calixto. Além do deba-
te sobre a economia, foi 
apresentado Estudo das 
Cláusulas Econômicas das 
convenções Coletivas: 
Papel, Papelão e Artefa-
tos, necessário para defi-
nir o carro-chefe das lutas 
neste ano.
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dos Papeleiros
Sob os diversos ângulos, a conjuntura econômica foi alvo de debate e 

de apresentações por especialistas, como do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O foco foi o desempe-
nho dos setores de papel e celulose. 
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As perspectivas sociais e traba-
lhistas 2016 foram tema do jornalista 
e consultor do Diap, Alysson de Sá 
Alves, que também abordou as mani-
festações pelo País, perfil do Congres-
so Nacional, saída de Dilma e o gover-
no interino Temer, pauta Bomba con-
tra os trabalhadores e a sociedade, 
além dos desafios do Movimento 
Sindical. Um raio-x do setor também 
foi apresentado. 

Encontro Nacional dos Papeleiros
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Autismo: conheça e ajude!
O autismo é um transtorno global - Age como se não escutasse (ex. 

do desenvolvimento (também chama- não responde ao chamado do próprio 
do de Transtorno do Espectro Autista), nome);
caracterizado por alterações significati- - O contato visual com outras pes-
vas na comunicação, na interação soci- soas é ausente ou pouco freqüente;
al e no comportamento da criança. - A fala é usada com dificuldade, ou 
Essas alterações levam a importantes pode não ser usada;
dificuldades adaptativas e aparecem - Tem dificuldade em compreender 
antes dos 03 anos de idade, podendo o que lhe é dito e também de se fazer 
ser percebidas, em alguns casos, já nos compreender; entre outros. 
primeiros meses de vida.

As causas ainda não estão clara- ATENÇÃO: esses sinais são apenas 
mente identificadas, porém já se sabe indicativos, o diagnóstico deve ser feito 
que o autismo é mais comum em crian- por profissionais especializados, a par-
ças do sexo masculino e independente tir da utilização de técnicas próprias, 
da etnia, origem geográfica ou situação como entrevistas e observação clínica.
socioeconômica.

Cada pessoa com autismo tem É muito difícil para os pais que têm 
características próprias, mas existem filhos com autismo enfrentarem essa 
alguns sinais que costumam ser mais situação, principalmente quando rece-
comuns (alguns podem estar presentes bem o diagnóstico. Nos momentos 
e outros não, com intensidade e gravi- difíceis, orientações de um profissional 
dade diferentes em cada caso). A seguir qualificado podem ajudar muito. 
apresentamos alguns sinais importan- As pessoas com autismo têm mui-
tes que podem indicar a presença de tos direitos, muitas vezes desconheci-
traços autistas ou de outros proble- dos. A Associação Limeirense do Autis-
mas, e que podem ser percebidos no mo pode ajudar. E você também!
ambiente familiar, social e escolar. Entre em contato por meio dos 

- O relacionamento com outras telefones: 3444-5858 ou 9 9103-7523, 
pessoas pode não despertar seu inte- com William. 
resse;
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intensa receptividade da parte dele e a Clínica de Psicologia Dr. Roberto Fos- também é membro Titular e Efetivo de 
mais do que isso, longe fomos, sendo co, além da avaliação clínica ser gratui- várias entidades, associações e socie-
contemplados com ATENDIMENTO ta, você não precisa ser encaminhado dades profissionais.
GRATUITO na avaliação e diagnóstico por nenhum médico após passar por 
dos casos clínicos a TODOS OS uma exaustiva e incômoda triagem O QUE VOCÊ ASSOCIADO 
ASSOCIADOS E DEPENDENTES do seg- para ter o acesso ao serviço psicológi- ESTÁ ESPERANDO?
mento papeleiro de nossa cidade e co. Marque agora sua consulta e avali-
região. Basta uma ligação telefônica para ação gratuitas e desfrutem destas van-

Além da AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA agendar sua consulta. Apenas será tagens e benefícios. 
GRATUITA todos os procedimentos necessário sua carteira de identificação Dr. Roberto Fosco
psicoterapêuticos convencionais e os do Sintrapel e um documento pessoal a RUA LAVAPÉS 219 – CentroEspecialista em Psicologia 
métodos alternativos de investigações ser apresentado no ato da consulta. Limeira-SP (próximo ao SINTRAPEL)e Hipnose Clínica
e tratamentos dos transtornos mentais CONTATOS: (19) 3011.2525 –

Olá leitores da FOLHA SINDICAL, e emocionais que ele disponibiliza UM BREVE CURRICULUM  3011.1918 – 99379.5422
associados  e  dependentes  do como a Eletroterapia Transcerebral e DO DR. ROBERTO FOSCO dr.fosco@yahoo.com.br
SINTRAPEL. Eletrossonoterapia e a Hipnoterapia Ele tem 40 anos de reconhecida 

Em meados de 2015, por iniciativa (Hipnose Clínica), foram também ofe- competência e excelência profissional 
e convite de nosso presidente Betinho, recidos com custos extremamente na atenção e tratamento das doenças 
formalizamos um convênio para o aten- confortáveis, pois considerará, na mentais e emocionais. Título de Especi-
dimento de nossa categoria com o DR. necessidade de seu tratamento, as alista em Psicologia Clínica e Forense 
ROBERTO FOSCO e sua CLÍNICA DE condições socioeconômicas de cada (CFP), Psicoterapeuta, Psicopatologista 
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA. associado, com planos de tratamento e Hipnoterapeuta. Perito em Psicopa-

Com isso, nosso presidente ideali- individualizados. tologia do Núcleo de Perícias Médico-
zou e consagrou um atendimento de Legais do Estado De São Paulo. Profes-
alto nível qualitativo dentro desse ATENÇÃO AGORA PARA sor e Palestrante em Saúde Mental. Ele 
importante campo da saúde mental e ESSE DIFERENCIAL!!!
emocional, como um excelente benefí- Para uma consulta através 
cio aos nossos associados e dependen- dos planos médicos contratados 
tes. por sua empresa, você terá um 

Foi solicitado ao dr. Roberto Fosco custo adicional que deve ser 
que fosse oferecido um desconto, pelo pago no ato da consulta a título 
menor percentual possível sobre seus de taxa de coparticipação, além 
honorários profissionais, ao atendi- do valor das mensalidades debi-
mento daqueles que necessitassem tadas de seu salário como parce-
seus préstimos profissionais. Pois bem, la de contribuição dos planos 
o acolhimento ao nosso pedido teve por meio de nosso convênio com 

Ensino superior? O sindicato pode te ajudar!
Os associados do Sindicato dos cursos, assim como a Fculdade Confira os cursos no www.isca-

Trabalhadores nas Indústrias do Anhanguera de Limeira. faculdades.com.br e também 
Papel, Papelão, Cortiça e Artefatos O acordo, válido para alunos www.anhanguera.com e procure 
em Limeira e Região (Sintrapel) e ingressantes, alcança também pela unidade de Limeira. Para mais 
seus familiares continuam com filhos e cônjuges de todos os asso- informações sobre descontos por 
importante incentivo para con- ciados do Sintrapel, oferecendo meio do sindicato, vá à sede ou 
quistar o diploma de um curso condições especiais para que fre- pelo telefone 344-9046. 
superior. O Isca Faculdades man- quentem qualquer um dos cursos 
tém convênio que garante descon- disponíveis no atual processo sele-
to nas mensalidades de todos os tivo.

UMA OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL  
Auxílio psicológico e em psicoterapia, com dr. Roberto Fosco


