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Campanha Salarial   
Garantida a nossa data-base e definido o calendário das

próximas rodadas de negociações 
Na primeira rodada de negociação da nossa campanha salarial deste ano com os setores

patronal de papel e celulose e com o de papelão ondulado, foi garantida a nossa data-base em
primeiro de outubro e definido o calendário das próximas rodadas de negociações dos setores

de papel e celulose, e de papelão. Já a primeira rodada de negociações com o setor de
artefatos de papel está marcada para o próximo dia seis deste mês, em São Paulo, às 13 horas. 

A primeira rodada, coordenada pela nossa Federação, foi online, e o presidente do Sintipel,
Emerson Cavalheiro, participou ativamente das discussões, uma vez que integra a Comissão
de Negociações. O vice-presidente Francisco Pinto Filho, o Chico, e os diretores Aguinaldo da

Silva Pereira e Claudenir Rodrigues, também acompanharam, de forma online, a rodada. 
Ficou estabelecido que as próximas rodadas de negociações com o setor de papel e celulose
acontecerão às 10 horas dos próximos dias 7, 14, 21 e 28 deste mês. Nestas datas também

acontecerão às rodadas de negociações com o sindicato patronal de papelão ondulado, mas no
período da tarde, às 14 horas. 

Na primeira rodada, foi reafirmada as nossas principais reivindicações, que são: 

- Reposição da inflação pelo INPC do IBGE, mais 3% de aumento real. 
- Piso Salarial de R$ 2.100,00; 
- Abono Indenizatório R$ 2.700,00; 
- Cesta de alimentos de R$ 626,00, conforme cesta IBGE;
- Manutenção dos postos de trabalho durante o período da pandemia;
- Combate ao assédio moral, sexual e a qualquer forma de discriminação racial, 
étnico e de gênero;
- Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais para todos os 
trabalhadores. 

Agora, a expectativa é de que nas próximas rodadas seja apresentada uma contraproposta às
nossas reivindicações para levarmos à apreciação dos companheiros trabalhadores. 

Trabalhador, fique atento aos chamados do Sintipel nesta campanha salarial. 
Juntos, somos mais fortes!

A Diretoria 


