
                                             

Piracicaba, 20 de outubro de 2017 

Campanha Salarial 2017 

Na 3º rodada, empresários fazem  

contraproposta que sequer repõe a inflação 
 

Enquanto o preço do botijão de gás de cozinha teve seu preço disparado, o mesmo ocorrendo com o 

dos combustíveis e de outros produtos, como a carne, refrigerantes,...., na terceira rodada de 

negociação, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 19 de outubro, os empresários do setor de papel e 

celulose apresentaram contraproposta de reajuste salarial de apenas 1,5%, a partir de primeiro de 

outubro. Esse percentual, como todos nós sabem os, sequer repõe a inflação medida pelo 

governo que no período foi de 1,62%.  

 
Na mesa de negociação, em que o nosso sindicato esteve representado pelo presidente do Sintipel, 

Francisco Pinto Filho, o Chico, e por um grupo de diretores, os empresários reclamaram da situação 

econômica e fizeram pressão para retirar direitos, querendo implantar a reforma trabalhista, 

inclusive tentando flexibilizar a relação entre empresa e empregado, o que não tem cabimento, uma 

vez que há uma disparidade muito grande de forças, já que o trabalhador sozinho não tem como 

defender os seus direitos.  

 

Diante deste quadro, a Federação e os sindicatos filiados deixaram claro que não aceitam esta 

imposição, que continuarão trabalhando para garantir a manutenção da nossa convenção coletiva de 

trabalho na íntegra e que manterão, até a próxima rodada de negociação, marcada para o dia 26 

deste mês, percorrendo as empresas do setor informando do processo e mobilizando a categoria.  

 

Confira a contraproposta patronal:  

- Reajuste 1,5% 

- Abono de R$ 1.500,00 

- Cesta de R$ 240,00 

- Piso Salarial de R$ 1.678,60 

- Auxilia Creche de R$ 552,00 

- Auxílio Funeral de R$ 3.275,00 

- Auxílio Filho Excepcional de R$ 1.392,00 

- Horas Extras manter acordo atual 80% 

- Adicional Noturno manter acordo atual de 40% 

Obs: As duas últimas cláusulas são importantes conquistas, uma vez que na CLT a hora 

extra é de 50% e o Adicional Noturno de 20% 
 

Companheiro (a), junte-se a nós: Unidos somos muito mais fortes. 

 

Francisco Pinto Filho 

Presidente Sintipel 


