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Mais de 2 mil na Festa dos Papeleiros
A 16ª Festa do Dia do Papeleiro teve
mais de duas mil pessoas. O número
supera a cada ano, prova da tradição do
evento direcionado à família do trabalhador papeleiro. É uma forma, de acordo com Betinho, do sindicato proporcionar momento de lazer e interação, de
devolver também por meio de festa a
confiança a confiança que o trabalhador tem.
O evento, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Papeleiros de
Limeira e Região, aconteceu dia 24 de
setembro. Betinho e toda a diretoria do
Sindicato agradecem às famílias que
marcaram presença.
Confira alguns dos momentos
registrados nas páginas 5, 6 e 7

Maittra A é a campeã do 16º
Torneio de Futebol Society
O Sindicato do Papel de
Limeira também promoveu a
16ª edição do Torneio de Futebol Society. Participaram 13
times das disputas que ocorreram em 17 de setembro,
tudo em comemoração do
Dia do Papeleiro. Os organizadores do torneio são os diretores do sndicato, Carlos
César (Canudo), Paulo Pavani,
Gilberto Borges e João Ribeiro. O presidente Betinho
acompanhou e participou da
comemoração. Os registros
estão na página 4
Maittra A é bicampeã do torneio

Mais informações e a galeria completa de fotos da Festa do
Papeleiros, você encontra no site: sintrapel-limeira.org.br

Seguem as negociações salariais
No início de outubro, começaram
as negociações entre os representantes dos trabalhadores papeleiros e os
que defendem a classe patronal.
Seguem os encontros de cada categoria

e, por enquanto, sem o INPC, os
patrões só discutem cláusulas sociais,
sem contraproposta salarial.
Confira na página 3

Saiba como as emoções podem
interferir no aparelho digestivo
O psicoterapeuta Roberto Fosco
conta nesta edição como as emoções
podem interferir diretamente no aparelho gastrointestinal. Desde os tem-

pos remotos, havia quem já apontasse
os efeitos no organismo conforme o
estado emocional do indivíduo.
Confira na página 8
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Palavra do

ATENÇÃO: Veja quanto tempo
deve guardar comprovantes

Presidente
Valorizar mais para
benefício de todos
Nossa categoria (Papel, Papelão e Artefatos) teve representantes que se candidataram à função
de vereador e até prefeito em
outras localidades. Eleitos ou não,
só de terem se colocado para a
disputa, se exposto, já devem ter o
reconhecimento de toda a classe.
Não é fácil e não é simples tomar a
decisão de se candidatar para
representar a população.
Um grande problema que vejo
é que muitos de nós não valorizam
estas pessoas. Não escolhem uma
pessoa que pode, sim, ajudar a
fortalecer a categoria, os trabalhadores. Sempre ressalto que trabalhador deve votar em trabalhador,
independentemente de partido.
Se observamos a Câmara dos
Deputados, por exemplo, a maioria é composta por empresários. O
mesmo se verifica no Legislativo
municipal, seja onde for. Há um
grande contrasenso na minha opinião porque a maior parte do eleitorado é de trabalhador, assalariado. Podemos perceber, então, que
muitos preferem acreditar em falsas promessas.
Se houver uma revisão da legislação trabalhista ou qualquer
outra decisão política que pode
influenciar diretamente nos direitos dos trabalhadores, de que lado
os representantes eleitos estarão?

Bom, o povo prefere votar em
patrão, o que é lamentável.
Quando falamos em voto consciente, falamos, claro, nas pessoas
de passado limpo, que têm caráter,
mas falamos também de quem
está mais próximo de nós, de
quem podemos cobrar. As consequências do voto errado voltam
mais cedo ou mais tarde.
Devemos respeitar, reconhecer
e valorizar os trabalhadores que
saem de suas bases para se candidatar.
Se realmente soubéssemos do
poder que está em nossas mãos,
elegeríamos quem quiséssemos.
Não ficaríamos nas mãos de uma
parcela que só pensa no bem-estar
e vantagens de poucos, bem poucos.
Vamos prestar mais atenção
em quem está disposto a nos
representar e que sabe das nossas
necessidades. Passamos por mais
uma eleição, mas este alerta serve
para todas as próximas que virão.
Daqui a dois anos, estaremos novamente retornando às urnas para
votar em deputados, senadores,
governador e presidente. Podemos refletir desde já!
Abraços

SERVIÇOS PRESTADOS

Você sabia que deve guardar seus
comprovantes de pagamento por um
tempo?

A imagem mostra uma síntese a
respeito das regras sobre cada tipo de
comprovante:

SETEMBRO DE 2016

Betinho
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Negociações estão em andamento

Discussões com os representantes dos patrões do Papel Ondulado

Segunda rodada de negociações do Artefatos de Papel

Proposta dos trabalhadores
• 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 atividade fabril;
• Manutenção dos postos de trabalho;
• Combate ao Assedio Moral e Sexual;
• Combate a qualquer forma de discriminação:
racial, étnico e de gênero.
Segunda rodada de negociações

Os encontros com os representantes patronais para as negociações
salariais deste ano estão em andamento com todos os setores representados pela nossa entidade, no Estado
de São Paulo. O presidente Betinho
lembra que, enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
não for definitivamente fechado, não
haverá proposta ou contraproposta
pela patronal. Cláusulas sociais têm
dominado as discussões nos encontros já realizados, desde o início de
outubro.
No Artefatos de Papel, a bancada
patronal propôs que a média de repasse do INPC se situe em até 70% - isso se

daria por meio de um escalonamento.
E independente do valor que for fechado nas negociações, que seja parcelado
em duas vezes.
A proposta foi prontamente recusada pela bancada dos trabalhadores.
Foram reiterados todos os itens da
pauta e não exclusivamente a questão
do reajuste econômico. A bancada
patronal rebateu explicando que todas
as outras questões serão resolvidas
assim que soubermos o quanto será
gasto com o reajuste.
A bancada dos trabalhadores reiterou a pauta apresentada, e o pleito de
uma correção INPC cheio, mais 5% de
aumento real.

PAPEL E CELULOSE
Na segunda rodada com os representantes do setor de Papel e Celulose,
no auditório do Sepaco, mais uma vez o
sindicato patronal não ofereceu nada
de concreto, o que inviabilizou qualquer tipo de negociação com o Comando da Campanha Salarial Unificada.
Betinho lembrou que a data-base é 1º
de outubro. Portanto, o que for fechado, é retroativo.
No primeiro encontro, o patronal
observou que a pauta dos trabalhadores está fora da realidade atual
diante da situação que passa o País e
as empresas. Entretanto, o comando
da campanha apresentou números

contundentes sobre o setor, argumentando com conteúdo a situação
confortável de diversas empresas
desse segmento. Novo encontro está
marcado.
PAPELÃO
Na primeira rodada de negociações
do Papelão Ondulado, o Comando da
Campanha Salarial Unificada não
houve qualquer avanço. Entretanto, ao
contrário dos representantes dos
patrões do Papel e Celulose, os negociadores do Papelão Ondulado comprometeram-se a apresentar uma contraproposta à nossa pauta de reivindicações no próximo encontro.
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Vice Campeão

Artilheiro Pelé - Coremax

MD Papéis A

Ramenzoni B

Artilheiro Ramon - Maittra

3º Colocado

Goleiro menos vazado Diego - Maittra

Mário recebe o troféu da Maittra bicampeã

Uriel e Marcelo recebem o troféu
de terceiro colocado da Suzano

Jaguar

Maittra A

Maittra B

MD Papéis B

Natural Pack

Papirus B

Ramenzoni

Tec Pack
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“Isso é de
amargar”
Por Dr. Roberto Fosco |
dr.fosco@yahoo.com.br
Desde os tempos mais remotos, observadores leigos, mas bastante esclarecidos,
vem assinalando os efeitos ou as repercussões que os estados emotivos, principalmente de matizes desagradáveis se lançam
sobre o aparelho gastrointestinal.
Observações corriqueiras que acontecimentos importantes, tais como: exames
e provas escolares; intervenções cirúrgicas
delicadas e de risco; uma ocorrência ou um
fato aterrorizante e inesperado; um telefonema em horas avançadas da noite trazendo notícias infaustas ocasionam frequentemente, sintomas desagradáveis ao longo
do aparelho digestivo.
De acordo com estudiosos e modernos
especialistas em medicina psicossomática
podemos dizer que, normalmente, nos
indivíduos emotivos, o estômago e intestinos podem ser comparados à mímica facial, as lágrimas ou com outros inúmeros
gestos e expressões. São eles tradutores de
nossos estados de espírito e de nossas
tensões emocionais e estados de apreensões psicológicas.
Aliás, a aguda sabedoria popular, já
consagrou a fusão das funções digestivas
com a personalidade através de gírias,
jargões e outras expressões, de simbolismos extremamente significativos e pertinentes.
Assim é que frequentemente ouvimos
nas conversas do cotidiano, expressões
como estas: “sua presença me dá náuseas”; “este sujeitinho é indigesto”, “esta
ofensa que recebi está atravessada em
minha garganta”: “ele me dá azia”; “isso é

de amargar”: “estou enfezado” e, assim
por diante.
Dessa forma, toda vez que uma pessoa
sentir que seu estômago e intestinos não
estão funcionando bem, uma vez que já
tenham sido eliminadas todas as causas
orgânicas susceptíveis de serem responsabilizadas por tal estado de coisas ou, se os
exames clínicos e complementares forem
negativos ou nada apontaram, é lícito pensar, que possíveis causas psíquicas estão
determinando essas disfunções viscerais
ou digestivas.
Essas causas psíquicas e suas motivações psicológicas, responsáveis pelo mau
funcionamento do estômago, dos intestinos e, também do fígado que, como se
sabe, toma parte importante na digestão,
podem ser de diferentes espécies tais
como: os sentimentos de culpa, tristeza,
rancor, ódio, agressividade, que precisam
ser reprimidos ou dissimulados.
Os conflitos de consciência sem saídas
decentes à vista, situações morais sumamente desagradáveis, prolongadas e de
difícil solução, desajustes financeiros,
amorosos ou de qualquer outra natureza,
enfim, tudo que seja suscetível de provocar
um grande acúmulo de tensão emotiva,
gera um estado de intensa ansiedade em
níveis insuportáveis.
Acontece que, por vezes, esse intenso
estado, não encontrando no momento
outro meio de escoamento ou vazamento,
precisa ser drenado, sendo expresso sob a
forma de desarranjos ou disfunções ao
longo do aparelho digestivo.

Quando isso acontecer e ficar provado
que esses distúrbios são de origem psíquica, o indivíduo não deve se alarmar com
eles e sim recebê-los como uma espécie de
mal necessário para a mente, isto porque,
os distúrbios gastrointestinais de origem
psicológica, poderiam ser comparados a
um fio terra que evita 'curtos-circuitos'
intrapsíquicos ou, como uma válvula de
escape para as grandes tensões emocionais que não puderam ser drenadas ou
expressadas, nem pelas lágrimas, nem
pelos gestos e atitudes, nem pelo expressionismo visceral.
A nossa mente ou nosso psiquismo,
correrá sério risco de se transtornar de vez.
Assim, por exemplo, Napoleão Bonaparte
foi acometido de acessos de vômitos quando viu perdida a batalha de Waterloo. Da
mesma forma se ficar provado por exames
clínicos, radiológicos, imagens e outras
provas clínico-investigativas, que o sofrimento de um determinado paciente, logo
após as refeições, não são devidos a danos
metabólicos, fisiológicos ou outras origens,
mas sim ocasionados por cardio- espasmo
funcional, sem maior gravidade ao indivíduo, por sua vez, será um representante
simbólico daquelas motivações psicológicas.
Está claro, que ele deve entrar na posse
de seu raciocínio lógico e rechaçar o pensamento mágico e terrorista que o atormenta, pensando em mal maior. Fica evidente
que isso acontecendo, seus sofrimentos
mitigará de imediato e consideravelmente.
Para finalizar nossas considerações
sobre os distúrbios
digestivos de origem
psíquica acrescentarei
que seus portadores
precisam ter sempre
presente que, à medida que forem sendo
resolvidas ou superadas suas tensões emocionais, angústias e
ansiedades, sejam por

intermédio de tratamento psicológico ou
por evolução natural dos fatos ou acontecimentos, também irão desaparecendo os
sintomas digestivos deles decorrentes.
Convém também lembrar ao amigo
leitor, que assim como os problemas fisiológicos poderão acarretar inúmeros transtornos de natureza psicológica, o contrário
também poderá ocorrer, ou seja, a incidência de problemas psicológicos demasiadamente prolongados e manifestados, sem
que haja uma intervenção clínica e terapêutica de um profissional psicólogo ou
psicoterapeuta em sua ocorrência, também poderão resultar em prováveis enfermidades fisiológicas de risco.
Espero que estas informações lhe ajudem. Pense nisso. Até a próxima.
O colaborador é Psicoterapeuta,
Hipnoterapeuta e Psicopatologista.
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Hipnologia e da Associação de Hipnose Médica do Est. São Paulo. Especialista em Psicologia Clínica e Forense (Conselho Federal de Psicologia).
CONVENIADO SINTRAPEL
CONHEÇA AS VANTAGENS
E BENEFÍCIOS DE SEU CONVÊNIO
SUA AVALIAÇÃO
CLÍNICO-PSICOLÓGICA É GRATUITA.
AGENDE SUA CONSULTA AGORA.
FONES: (19) 3011-1918 / 99379-5422
Rua Lavapés, 219 –
Centro – Limeira (SP).

Ensino superior? O sindicato pode te ajudar!
Os associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão, Cortiça e Artefatos em Limeira e
Região (Sintrapel) e seus familiares continuam com importante incentivo para
conquistar o diploma de um curso superior. O Isca Faculdades mantém convênio
que garante desconto nas mensalidades

de todos os cursos, assim como a Fculdade Anhanguera de Limeira.
O acordo, válido para alunos ingressantes, alcança também filhos e cônjuges
de todos os associados do Sintrapel, oferecendo condições especiais para que
frequentem qualquer um dos cursos
disponíveis no atual processo seletivo.

Confira os cursos no www.iscafaculdades.com.br e também www.anhanguera.com e procure pela unidade de
Limeira. Para mais informações sobre
descontos por meio do sindicato, vá à
sede ou pelo telefone 3441-9046.

