
                                             Piracicaba, 4 de outubro de 2019 

Campanha Salarial 
Na primeira rodada, empresários 
propõem ZERO de aumento real 

 
Nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, o presidente do Sintipel, Francisco Pinto Filho, o Chico, 

acompanhado do presidente eleito, Emerson Cavalheiro e dos diretores Claudenir Rodrigues 

e Carlos Pereira, participou da primeira rodada de negociação dos setores de Papel e Papelão 

Ondulado, realizada em São Paulo. Como de costume, na primeira rodada, foi garantida a 

data-base em 1º de outubro, e definida uma agenda de novas reuniões visando dar 

continuidade às negociações, que, mais uma vez, prometem ser difíceis, com choradeira do 

empresariado, que falou até em ZERO de aumento real.  

Porém, neste primeiro encontro, os patrões já sinalizaram o mote das negociações, que este 
ano estaríamos negociando apenas as cláusulas econômicas, tendo em vista que a convenção 
do ano passado foi negociado por um prazo de 24 meses. Portanto, cláusulas novas que 
propusemos, já disseram que não irão aceitar. Que aumento real também, declararam que 
não existe nenhuma disponibilidade das empresas em conceder: portanto, a proposta é de 
aumento real ZERO. 
Em relação ao abono, o representante do SIP Sindicato da Indústria do Papel, disse que no 
Sul a proposta patronal era de acabar com o abono, ou então reduzir o seu valor. A nossa 
Federação e os Sindicatos participantes reafirmaram nossa pauta de reajuste pelo INPC e 
aumento Real.  
A Federação propôs também a criação de uma contribuição social (fundo destinado a 
inclusão social), pago pelas empresas aos sindicatos e à Federação, no sentido de ajudar o 
trabalho social das entidades, tendo em vista a queda na arrecadação das entidades, pelos 
ataques praticados na reforma trabalhista e pelo atual governo. As negociações continuam 
conforme calendário, mas a choradeira de sempre também continua. 
Novas rodadas de negociações estão marcadas para os próximos dias 10, 17 e 24 de 
outubro. Já a primeira rodada com o setor de artefatos de papel foi agendada para o 
próximo dia (08) oito, terça-feira, às 14 horas, no Sindicato patronal, também em São Paulo.  
O Sintipel estará firme nestas rodadas, defendendo as reivindicações que foram aprovadas 
em assembleias e que constam do nosso pedido. 
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