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ENTIDADES SINDICAIS NOS NOVOS TEMPOS
A história das entidades sindicais no Brasil inaugura neste ano um novo capítulo,
que será enobrecedor para aquelas que continuarem ativas, reconhecidas pela
fidelidade aos princípios que norteiam suas atividades.

Sempre apoiado pelas empresas do setor da Distribuição de Papel e agora
também englobando as categorias de Artigos de Escritório e de Papelarias, o
SINAPEL está preparado para novos desafios. Permanecerá à frente das
negociações para definição das Convenções Coletivas de Trabalho, continuará
prestando assistência jurídica, tributária e fiscal, bem como analisará as
demandas do mercado e suas implicações, com vistas a promover um ambiente
favorável à evolução dos negócios e continuará gerenciando a CIRP – Central
de Informações do Ramo Papeleiro, indispensável à segurança na concessão
do crédito.
Os Distribuidores valorizam sobremaneira o ambiente propício à networking que
o Sindicato propicia e desejamos estar cada vez mais integrados, trazendo para
este convívio também as empresas do novo setor representado.
Nesta nova fase, estamos também empenhados em novos projetos, ainda em
fase de elaboração. Teremos novidades em breve e, com certeza, as ações
fortalecerão ainda mais a representatividade sindical.
Incentivados pelo apoio demonstrado pelas empresas representadas,
seguiremos em frente. Que 2018 seja um marco, com força maior para a
representatividade e modernização nas relações trabalhistas, impulsionando o
reaquecimento da economia.
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No caso dos sindicatos patronais, os merecedores de apoio por promover o
desenvolvimento das empresas representadas e por não medir esforços na
defesa dos interesses das mesmas, ganharão ainda mais força. Nestas
condições está o SINAPEL, atuante desde 1938.

