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SINDICATO COM MAIS DE 70 ANOS MERECE DEFERÊNCIA
O Sinapel - Sindicato do Comércio Atacadista de Papel, Papelão Artigos de
Escritório e de Papelaria do Estado de São Paulo completa, em 2019, 74 anos de
existência. Representando as empresas do setor papeleiro desde a fundação, há
cinco anos também oferece assistência às atacadistas de material de escritório e de
artigos de papelaria.
Atua em todos os setores públicos e privados, com destaque às exaustivas
negociações salariais, sempre defendendo satisfatoriamente as integrantes de sua
categoria econômica, pois, se assim não fosse, não teria sobrevivido por mais de
sete décadas. De se destacar que a Diretoria tem ativa participação em projetos de
Reforma Tributária, propondo e acompanhando mudanças nas leis e solicitando
novas legislações que beneficiem a categoria. Participa da Diretoria da
FecomercioSP e de todos os Conselhos da Federação.
Sindicato patronal, atualmente, sobrevive de contribuições não compulsórias
(Associativa, Sindical e de Custeio), que cobrem todas as despesas, tais como:
assessorias jurídica e tributária; promoção de cursos, treinamentos e eventos;
investimento em recursos humanos para áreas administrativas e outras necessárias
às ações sindicais; aluguel e manutenção de sede, outras ações com foco em
representatividade etc.
Para que possamos chegar aos 100 anos, é fundamental continuar com o apoio das
empresas, que devem participar das reuniões decisórias, sugerir medidas para
benefício da categoria, propor índices para os reajustes salariais e, nas eleições,
participar e votar nas chapas inscritas.
Um futuro promissor depende da participação de todos!
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