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 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Piracicaba

ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO CONQUISTA 9%

Sindicato garante com a Reipel pagamento
retroativo das diferenças da campanha salarial

Depois da audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho
de São Paulo, que propôs um reajuste de 9% aos trabalhadores das indústrias de
artefatos de papel, retroativos a primeiro de outubro do ano passado, data-base da
categoria,  o  Sindicato  Patronal  (SIAPAPECO) acabou aceitando a  proposta  e
fechando a Convenção com a Federação dos Trabalhadores  nas Indústrias  do
Papel e do Papelão do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Diante  disso,  no  dia  11  de  abril  último,  o  presidente  do  nosso  Sindicato,
Francisco Pinto Filho, o Chico, e o diretor Carlinhos, funcionário da REIPEL, se
reuniram com a direção das empresas Reipel e Reiart para o estabelecimento da
data de pagamento das diferenças salariais. 

Diante  disso,  ficou  estabelecido  que  nos  salários  de  abril,  a  serem pagos  no
ultimo dia útil do mês,  as empresas deverão fazer o pagamento integral das
diferenças salariais, uma vez que já haviam feito uma antecipação salarial. 

É  importante  destacar  que  nas  negociações  da  campanha  salarial  dos
companheiros e companheiras de artefatos de papel, ao longo do ano passado,
apesar  de  inúmeras  tentativas,  não  se  chegou  a  um acordo  com o  Sindicato
Patronal. Em função disso, a nossa Federação impetrou com dissídio coletivo na
Justiça do Trabalho, reivindicando, no mínimo, o pagamento de 9,15%, enquanto
que o setor patronal propunha pagar um reajuste de 8,24%. 
Com isso,  os  companheiros  terão  direito  a  receber  todas  as  diferenças  deste
período, com a Reiart e a Reipel se comprometendo a fazer o pagamento nos
salários deste mês de abril. 

FILIE-SE AO SINDICATO - FORTALEÇA NOSSA LUTA!

Francisco Pinto Filho
Presidente Sintipel


