
Campanha Salarial 2022
Segunda rodada é marcada pela 
discussão das cláusulas sociais 

A segunda rodada de negociação da nossa campanha salarial deste ano com os setores do papel e
celulose,  e  de papelão ondulado,  que aconteceu nesta última quinta-feira,  06 de outubro,  foi
marcada pela discussão das cláusulas sociais, sendo consenso a manutenção da maioria delas. As
rodadas foram presenciais e online. O presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, participou da
rodada em São Paulo, de forma presencial, enquanto que o vice-presidente do Sintipel, Francisco
Pinto Filho, o Chico, e o diretor Aguinaldo da Silva Pereira, de forma online. O diretor Ronaldo
Marcelino também esteve em São Paulo, acompanhando a rodada.

A  expectativa  é  de  que  na  próxima  rodada  de  negociação,  marcada  para  o  próximo  dia  13
(quinta-feira),  finalmente,  o  empresariado  apresente  uma  contraposta  para  as  cláusulas
econômicas, uma vez que já estamos em outubro, mês da nossa data-base. 

Sobre  o  índice  de  reposição  salarial,  lembramos  que  desde  o  Plano  Real  não  há  nenhuma
garantia  de  reajuste  salarial  automático.  Tudo  tem  que  ser  negociado  e  conquistado  pelos
Sindicatos. O INPC, índice que mede a inflação, tem sido utilizado como parâmetro para repor o
poder  de compra dos  salários  nas  campanhas  salariais.  Porém,  as  perdas  foram muitas  nos
últimos meses e há, mais do que nunca, necessidade de se garantir aumento real, o que não tem
sido garantido nas últimas negociações. 

NOSSAS  REIVINDICAÇÕES  –  Como  foi  aprovado  pelos  companheiros  trabalhadores,  nesta
campanha salarial,  conforme a pauta entregue aos setores patronais,  está sendo reivindicado
reajuste salarial, com reposição pelo INPC, mais 3% de aumento real; piso salarial de 
R$ 2.400,00;  abono indenizatório de R$ 2.700,00;  cesta de alimentos,  conforme estabelece  o
Dieese  manutenção dos postos  de trabalho,  combate  ao assédio  moral  e  sexual,  assim como
combate a qualquer forma de discriminação e manutenção das conquistas históricas. 

ARTEFATOS DE PAPEL – O Sintipel, como já informado anteriormente, continua aguardando que
o setor de artefatos de papel agende a primeira rodada de negociação. As reivindicações são as
mesmas.                                                                                                                                Vanderlei Zampaulo – Mtb-20.124


